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РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ВЪПРОСИ
Глава първа
ОБЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
І. Понятие за обект на обществена поръчка
Разпоредбите на ЗОП намират приложение за определените в чл. 3 от закона
обекти на обществени поръчки.
Съгласно посочената разпоредба обекти на обществени поръчки са:
1. доставките на стоки, осъществявани чрез покупка, лизинг, наемане със или
без право на закупуване, или покупка на изплащане, както и всички необходими
предварителни дейности по употребата на стоката като инсталиране, тестване на
машини и съоръжения и други;
2. предоставянето на услуги;
3. строителството, включително:
 изграждане или инженеринг (проектиране и изграждане) на строеж;
 изпълнение или проектиране и изпълнение с каквито и да е средства на една
или няколко строителни и монтажни работи по приложение № 1, свързани с
изграждането,
реконструирането,
преустройването,
поддържането,
възстановяването или рехабилитацията на сгради или строителни
съоръжения;
 инженеринг и изпълнение с каквито и да е средства на една или повече
дейности по изграждане на строеж в съответствие с изискванията на
възложителя, като предпроектно проучване, проектиране, организация на
строителството, доставка и монтаж на машини, съоръжения и технологично
оборудване, подготовка и въвеждане на обекта в експлоатация.
Анализът на посочената разпоредба показва, че първият признак на понятието
обект на обществена поръчка е видът на извършваната дейност - доставката на стока,
извършването на услуга или на строителство. Вторият признак на понятието е
квалифицираният възмезден характер на съответната дейност.
ЗОП урежда и "негативен" критерий за очертаване на понятието "обект на
обществена поръчка".
Съгласно чл. 4 от ЗОП не са обекти на обществени поръчки следните дейности:
 придобиването или наемането на земя, съществуващи сгради или други
недвижими имоти, както и учредяването на ограничени вещни права;
Внимание
Финансовите услуги, свързани с придобиването или наемането на земя,
съществуващи сгради или други недвижими имоти, или с учредяването на ограничени
вещни права са обекти на обществени поръчки по ЗОП.
 придобиването, създаването, продуцирането и копродуцирането на програми
от радио- и телевизионни оператори и предоставянето на програмно време;
 финансовите услуги във връзка с емитирането и прехвърлянето на ценни
книжа или други финансови инструменти; услугите, предоставяни от
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Българската народна банка; услугите, предоставяни във връзка с
управлението на държавния дълг, при изкупуване и окачествяване на
продукция, одобрение на складове за съхранение и провеждане на търгове за
продажба при намеса на пазарите на земеделска продукция по Закона за
подпомагане на земеделските производители;
 научните изследвания и експерименталните разработки, когато възложителят
изцяло заплаща услугата, но ползите от тях не остават изключително за
възложителя при извършване на неговата дейност;
 изборът на арбитражен съд и помирителни услуги;
 трудовите договори.

ІІ. Видове обекти на обществени поръчки
1. Доставка на стоки
Под "доставка на стоки" по смисъла на ЗОП се разбира:
 прехвърлянето на право на собственост върху стока чрез договор за покупкопродажба или
 предоставянето на възложителя на право на ползване върху стока чрез
договор за лизинг или договор за наем.
Общ признак на договорите за покупко-продажба, за лизинг и за наем е техният
двустранен и възмезден характер. Прехвърлянето на правото на собственост при
покупко-продажбата, съответно учредяването на облигационно право на ползване
върху стока чрез договор за лизинг или за наем, се извършва възмездно.
За квалифицирането на съответната дейност като доставка на стока е без
значение видът на договора за продажба или на договора за наем, съответно за лизинг.
Договорът за продажба може да бъде с разсрочено плащане, а договорът за наем или
лизинг - със или без право на закупуване на съответната стока. Без значение за
наличието на обект на обществена поръчка е и видът на договора за лизинг. Той може
да бъде както оперативен, така и финансов.
В множество случаи доставката на стоки е тясно свързана с редица
предварителни дейности като инсталиране, монтиране, тестване на машини и
съоръжения и др. Тъй като тези дейности имат подготвителен характер и обслужват
самата доставка на стоката, чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП изрично посочва, че те не са
самостоятелен обект на обществена поръчка (предоставяне на услуга), а се
третират като интегрална част от доставката на стоката.

2. Предоставяне на услуги
Предоставянето на услуги е обект на обществени поръчки само когато услугата
се предоставя възмездно.
Договорът за услуга няма обща уредба в българското право. По смисъла на ЗОП
под договор за предоставяне на услуга следва да се разбира договор, по силата на който
възложителят възмездно получава услуга или пакет от услуги.
Услугите, които са обект на обществени поръчки по ЗОП, са посочени в
Класификатора на обществените поръчки.
Предоставянето на услуги, посочени в чл. 4 от ЗОП, не е обект на обществени
поръчки. Макар да отговарят на общото понятие за предоставяне на услуга по чл. 3, ал.
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1, т. 2 от ЗОП, тези услуги са изрично изключени от закона като обект на обществени
поръчки.
Внимание
Чл. 5, ал. 1 от ЗОП разделя услугите на две групи в зависимост от реда, по който
се възлагат. Неговото правно значение е следното:
9 когато предмет на поръчката е предоставянето на услуга, посочена в
Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗОП – класическите възложители имат право
на свободен избор между открита или ограничена процедура;
9 когато предмет на поръчката е предоставянето на услуга, посочена в
Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗОП – класическите възложители имат право
на свободен избор между открита процедура, ограничена процедура или процедура на
договаряне с обявление.
9 Секторните възложители могат свободно да избират между открита
процедура, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление,
независимо дали предмета на поръчката е предоставяне на услуга по Приложение № 2
към чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗОП или по Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Когато обществената поръчка включва едновременно услуги по Приложения №
2 и № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, тя се възлага по реда, предвиден за услугите,
чиято стойност е по-висока. Когато стойността на услугите по приложение № 2 към чл.
5, ал. 1, т. 1 от ЗОП е по-голяма от стойността на услугите по приложение № 3 към чл.
5, ал. 1, т. 2 от ЗОП, класическите възложители могат да възложат поръчката чрез
открита или ограничена процедура(т.е. по реда, предвиден за услугите по приложение
№ 2). В този случай те нямат право да избират и провеждат процедура на
договаряне с обявление.

3. Изпълнение на строителство
Обект на обществени поръчки е и осъществяването на строителство когато се
разходват бюджетни, извънбюджетни средства или средства свързани с извършване на
определени в закона дейности с обществено значение. По смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от
ЗОП строителство е налице, когато съответната дейност има за предмет:
 извършването на строителни работи в тесен смисъл/изграждане на строеж;
 изграждане или инженеринг (проектиране и изграждане) на строеж;
 изпълнение или проектиране и изпълнение с каквито и да е средства на една
или няколко строителни и монтажни работи по приложение № 1 от ЗОП,
свързани
с
изграждането,
реконструирането,
преустройването,
поддържането, възстановяването или рехабилитацията на сгради или
строителни съоръжения;
 инженеринг и изпълнение с каквито и да е средства на една или повече
дейности по изграждане на строеж в съответствие с изискванията на
възложителя, като предпроектно проучване, проектиране, организация на
строителството, доставка и монтаж на машини, съоръжения и технологично
оборудване, подготовка и въвеждане на обекта в експлоатация.
Анализът на легалното определение за строителство и на Приложение № 1 към
чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП разкрива едно широко понятие за строителство, което включва в
съдържанието си и редица дейности, които притежават признаците на услуги по
смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Тъй като тези дейности са тясно свързани със
строителството, ЗОП ги квалифицира като строителство, а не като предоставяне на
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услуга. От същото широко понятие за строителство изхожда и чл. 15, ал. 2, т. 8 от ЗОП,
според който при договор за строителство стойността на обществената поръчка е на
база стойността на строителството и доставката на всички стоки и услуги за
изпълнение на строителството, когато се предоставят от възложителя.

4. Приложими правила при смесени договори за обществени
поръчки
В множество случаи една и съща процедура по възлагане на обществена поръчка
има за предмет съчетание от доставка на стоки, предоставянето на услуги и/или
строителство, като е налице тясна връзка между различните видове дейности, предмет
на поръчката. Такъв ще бъде например случаят, при който се обявява обществена
поръчка за доставка на софтуерно оборудване, съчетана с изграждането на
автоматизирана система за управление на деловодството на възложителя.
Внимание
Съгласно чл. 14, ал. 2 от ЗОП при определяне реда за възлагане на обществена
поръчка, която включва едновременно доставка на стоки и услуги и стойността на
услугите е по-голяма от стойността на стоките, за общата стойност на обществената
поръчка се прилагат прага за предоставяне на услугите.
Принципът, който може да бъде изведен от тази разпоредба, е, че когато обектът
на обществената поръчка е интегрален и представлява съчетание от взаимносвързани
доставки на стоки и предоставяне на услуги, решаваща е стойност на доставките,
съответно на услугите. Когато стойността на услугите е по-голяма от стойността на
доставките, обществената поръчка ще се квалифицира като такава за предоставяне на
услуги. И обратно, когато стойността на доставките е по-голяма от тази на услугите,
обектът на обществената поръчка следва да се квалифицира като доставка на стоки.
Съгласно новата ал. 3 на чл. 14 (в сила от 01.07.2006 г.) когато обект на
обществена поръчка е предоставяне на услуги, но включва и строителство,
произтичащо от основния обект на поръчката, тя се възлага като обществена поръчка за
услуги. В този случай строителните работи представляват странична дейност по
отношение на основния предмет на поръчката (услугата) и са следствие и допълнение
към нея.
При сложен обект на поръчката, съчетаващ извършването на строителство и
доставка на стоки или предоставяне на услуги, е в сила вече разгледаното правило на
чл. 15, ал. 2, т. 8 от ЗОП за интегриране на услугите и доставките в стойността на
строителството.

III. Доставки на стоки, услуги и строителство, изключени от
приложното поле на ЗОП
Членове 12 и 13 от ЗОП изрично уреждат хипотезите, в които, макар да е налице
принципно годен с оглед на общите правила обект на обществена поръчка, ЗОП не
намира приложение. Познаването и правилното тълкуване на чл. 12 и 13 от ЗОП има
важно значение, тъй като в тези разпоредби е въплътен един втори, негативен критерий
за определяне на приложното поле на закона.
Съгласно чл. 12 законът не се прилага за:
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1. Договори за предоставяне на концесия за строителство по смисъла на
Закона за концесиите
Това е ново изключение от приложното поле на закона, в сила от 01.07.2006 г.
Основание за въвеждането му е обстоятелството, че по принцип концесията за
строителство според европейските директиви в областта е вид обществена поръчка. В
българското законодателство тя е въведена с новия Закон за концесиите (Обн. ДВ, бр.
36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.).
2. Договори, които секторните възложители сключват във връзка с
дейност, различна от някоя от дейностите по чл. 7а – 7в и чл. 7д, или във
връзка с някоя от тези дейности, която се извършва в трета страна и не се
използва мрежа или географски район в държава – членка на Европейския
съюз
Един от основните критерии за придобиване качеството секторен възложител е
извършването на определена дейност. С последното изменение на ЗОП в сила от
01.07.2006 г., дейностите извършването на които прави лицата секторни възложители
са обособени в чл. 7а – 7д. На практика, това са познатите дейности по чл. 7, ал. 1, т. 5
от ЗОП и по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП – в сила до 01.07.2006 г. Сега са обособени в
следните групи дейности, които са свързани с:
 природен газ, топлинна или електрическа енергия (чл. 7а от ЗОП);
 питейна вода (чл. 7б от ЗОП);
 транспортни услуги (чл. 7в от ЗОП);
 предоставяне на универсална пощенска услуга (чл. 7г от ЗОП);
 експлоатацията на определена географска област(чл. 7д от ЗОП) .
Това основание за изключване на приложното поле на ЗОП обединява две
хипотези/две групи случаи:
2.1. договори, които секторните възложители сключват във връзка с
осъществяване на дейност, различна от посочените в чл. 7а – 7в и 7д;
Внимание
Анализът на разпоредбата показва, че това изключение на приложното поле на
ЗОП не се прилага за договори, които секторните възложители сключват във връзка с
извършване на дейност, свързана с предоставяне на универсална пощенска услуга.
2.2. договори, които секторните възложители сключват във връзка с някоя
от дейностите по чл. 7а – 7в и 7д, при кумулативното наличие на следните
условия:
 дейността се извършва в трета страна;
 при извършването й не се използва мрежа или географски район в държава –
членка на Европейския съюз.
Основанието за уреждането на това изключение от приложното поле на ЗОП е,
че при организирането на съответната дейност на секторния възложител в трета страна
не се използва мрежа или географски район в държава - членка на ЕС.

3. Договори за доставки, сключвани от секторни възложители с цел
препродажба или отдаване под наем на предмета на договора на трети лица, в
случай че възложителят няма специални или изключителни права да продава
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или отдава под наем предмета на такива договори и други лица могат свободно
да извършват тази дейност при същите условия
За да се приложи това изключение, трябва да бъдат кумулативно налице
следните предпоставки:
 Необходимост от сключването на договор за доставка на стока;
 Купувачът или наемателят по договора за доставка на стока да бъде
секторен възложител;
 Договорът да се сключва от секторния възложител с цел препродажба или
отдаване под наем на предмета на договора на трети лица (лизинговият
договор не е посочен в чл. 12, ал. 1, т. 3 от ЗОП;
 Секторният възложител няма специални или изключителни права да
продава или отдава под наем предмета на такива договори и други лица
могат свободно да извършват тази дейност при същите условия.
4. Договори за доставка на енергия или на горива за производство на
енергия, сключвани от секторни възложители извършващи дейност по чл. 7а
от ЗОП
Секторните възложители, извършващи дейност по чл. 7а от ЗОП, са публичните
предприятия и техни обединения, както и търговците и други лица, които не са
публични предприятия и въз основа на специални или изключителни права извършват
следните дейности:
 предоставяне или експлоатация на фиксирани мрежи за обществени услуги,
свързани с производството, преноса или разпределението на природен газ,
топлинна или електрическа енергия, производството на топлинна или
електрическа енергия с цел доставката до тези мрежи, или
 доставката на природен газ, топлинна или електрическа енергия до такива
мрежи.
Разглежданата разпоредба на чл. 12, ал. 1, т. 4 от ЗОП изрично изключва от
приложното поле на закона договорите за доставка на енергия или на горива за
производство на енергия, по които секторните възложители имат качеството на
купувачи. Те сключват договорите, за да обезпечат извършването на дейностите по
чл.7а.
5. Договори за доставка на вода, сключвани от секторни възложители,
извършващи дейност по чл. 7б
Това изключение е аналогично на вече разгледаното по т. 4. За да се приложи е
необходимо секторните възложители да извършват следните дейности:
 предоставяне или експлоатация на фиксирани мрежи за обществени услуги,
свързани с производството, преноса или разпределението на питейна вода,
или;
 доставката на питейна вода до такива мрежи, или;
 напояване, отводняване или други хидротехнически дейности, при условие
че количеството вода, предназначена за питейни нужди, е повече от 20 на
сто от общото количество, която се доставя чрез тези дейности, или;
 отвеждане или пречистване на отпадни води.
Основанието за изключване на тези договори от приложното поле на закона е, че
секторните възложители имат качеството на купувачи по тях, като по този начин си
доставят суровина за извършваната дейност по чл. 7б.
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6. Договори за услуги, доставки или строителство, сключвани от
секторни възложители със свързано предприятие, при условие че поне 80 на
сто от техния среден годишен оборот от реализираните в Република България
доставки, услуги или строителство за последните три години е от
предоставянето им на свързани предприятия
С последното изменение на закона (в сила от 01.07.2006 г.) това изключение от
приложното му поле (предишна т. 5 на чл. 12, ал. 1 от ЗОП) е допълнено с договорите
за доставки и строителство.
Първото условие за прилагане на разглежданото изключение е наличието на
свързаност по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителната разпоредба на ЗОП между
секторен възложител и друго предприятие.
Съгласно легалната дефиниция в § 1, т. 24 от Допълнителната разпоредба на
ЗОП "Свързано предприятие" е предприятие:
 което съставя консолидиран финансов отчет с възложителя, или
 върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко
доминиращо влияние, или
 което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по
чл.7, т. 5 или 6 от ЗОП, или
 което заедно с възложител по чл. 7 от ЗОП е обект на доминиращото
влияние на друго предприятие.
Понятието "доминиращо влияние" е определено в § 1, т. 22 от Допълнителната
разпоредба на ЗОП, но намира съответно приложение и в разглеждания случай.
Доминиращото влияние може да следва от:
 притежаването над 50 на сто от капитала на предприятието, или
 притежаването на блокираща квота в капитала на предприятието, или
 възможност да се назначават повече от половината от членовете на
управителните или контролните органи на предприятието.
Второто условие за прилагане на разглежданото изключение е съответният
договор да има за предмет извършване на доставка, предоставяне на услуга, или
извършване на строителство от секторния възложител за свързаното предприятие.
На трето място законът изисква поне 80 на сто от средния годишен оборот на
свързаното предприятие от реализираните в Република България доставки, услуги или
строителство за последните три години да бъде от извършване на идентични доставки,
услуги или строителство на други свързани предприятия.
С изменението на чл. 12 от ЗОП (в сила от 01.07.2006 г.) са въведени нови ал. 2 и
3, които допълват условията за прилагане на разглежданото изключение:
 когато свързаното предприятие не е реализирало оборот за предходните три
години поради датата на неговото създаване или началния момент на
дейността му, достатъчно е неговите бизнес планове да предвиждат поне 80
на сто от средния му годишен оборот да бъде реализиран от доставките,
услугите или строителството, които ще бъдат предоставяни на свързани
предприятия;
 когато повече от едно предприятие, свързано с възложителя, предоставя
същите или сходни услуги, доставки или строителство, стойността се
изчислява, като се вземе предвид съвкупният оборот, който произтича
съответно от предоставянето на услуги, доставки или строителство на тези
свързани предприятия.
13

7. Договори, възлагани от обединение, създадено от възложители за
осъществяване на дейност по чл. 7а – 7д, на един от участниците в него
За да се приложи това изключение е необходимо да са налице следните
предпоставки:
 Да е налице необходимост от сключване на договор за доставка, услуга или
строителство;
 Бенефициент по договора е обединение, което е създадено от възложители с
цел да осъществява дейност по чл. 7а – 7д, т.е. обединението е секторен
възложител;
 Изпълнител по договора е участник в обединението, който е възложител.
8. Договори, възлагани от участник в обединение, създадено от
възложители за осъществяване на дейност по чл. 7а – 7д, на обединението, ако
то е образувано с цел да изпълнява съответната дейност за период най-малко
три години и учредителният акт предвижда, че възложителите ще участват в
него за същия период
Това е ново основание за изключване на приложното поле на закона, в сила от
01.07.2006 г. С него се въвежда хипотеза, обратна на описаната/регламентираната в
предходната точка. Предпоставките за да се приложи са следните:
 Налице е необходимост от сключване на договор за доставка, услуга или
строителство;
 Изпълнител по договора е обединение, създадено от възложители с цел да
осъществява дейност по чл. 7а – 7д за период най – малко три години и в
учредителния акт е предвидено, че възложителите, които са създали
обединението ще участват в него най – малко за същия период;
 Договорът се възлага от участник в обединението.
Основанието за изключване на тези договори от приложното поле на закона е, че
между възложителите и създаденото от тях обединение съществуват трайни финансови
и организационни връзки, поради което не е необходимо участниците в обединението
да прилагат ЗОП, когато договорите могат да бъдат изпълнени от обединението.
9. Договори за услуги, възлагани от възложител на друг възложител по
чл. 7, т. 1 или 3 от ЗОП или на обединение от такива възложители, които имат
изключителни права за предоставянето на такива услуги по силата на закон,
подзаконов акт или административен акт; актът за предоставяне на
изключителните права се издава при спазване разпоредбите на Договора за
създаване на Европейската общност;
Предпоставките за прилагане на това изключение от приложното поле на ЗОП
са:
 Лицето – доставчик на съответната услуга да има качеството на възложител
по смисъла на чл. 7, т. 1 или 3 от ЗОП или да е обединение от такива
възложители;
 Доставчикът на услугата да има изключителни права да предоставя такива
услуги по силата на закон, подзаконов нормативен акт или административен
акт;
 Актът за предоставяне на изключителните права се издава в съответствие с
Договора за създаване на Европейската общност.

14

Внимание
В разглежданата особена хипотеза доставчикът на услугата, притежаващ
изключителни права да я предоставя, не е възложител по договора за услуга. По този
договор той има качеството на изпълнител, но договорът ще бъде сключен, без да се
прилагат разпоредбите на ЗОП.

10. Договори за доставки, услуги или строителство, финансирани повече
от 50 на сто от други държави или от международни или чуждестранни
организации, когато предоставящият финансирането е посочил изпълнителя
или е указал начина на неговия избор
Основанието на това изключение от приложното поле на ЗОП е, че по-голямата
част от финансирането на цената по съответния договор за доставка, услуга или
строителство се заплаща от други държави или от международни или чуждестранни
организации и финансиращата страна изрично е посочила изпълнителя по договора
или е определила реда, по който да бъде избран. За да се приложи разглежданото
изключение, трябва да бъдат налице и двете посочени предпоставки.
11. Договори на Националната здравноосигурителна каса за лекарства
по чл. 45, ал. 6 от ЗЗО
Договорите на Националната здравноосигурителна каса по чл. 45, ал. 6 от
Закона за здравното осигуряване се сключват при условия и по ред, определени в
Наредбата за условията и реда за договаряне на лекарствата, медицинските
изделия и диетичните храни за специални медицински цели, стойността на които
се заплаща напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса
(приета с Постановление № 211 на Министерския съвет от 2004 г., обн. ДВ, бр. 73 от 20
август 2004 г., в сила от 24.08.2004 г., заглавие изм. ДВ, бр. 61 от 2005 г.).
Наличието на специална регламентация на условията и реда за сключване на
разглежданите договори е основание чл. 12, ал. 1, т. 11 от ЗОП изрично да ги изключи
от режима на възлагане на обществени поръчки по ЗОП.
За разлика от чл. 12, в чл. 13 от ЗОП са посочени онези случаи, за които не са
приложими процедурите, регламентирани в закона, тъй като се заместват от други
правила.
Съгласно чл. 13 от ЗОП процедурите по закона не се прилагат за:

1. Доставки, услуги и строителство на обекти в изпълнение на
международен договор, сключен при спазване разпоредбите на Договора за
създаване на Европейската общност, между Република България и трета
страна, когато предмета на договора е предназначен за съвместна реализация
или експлоатация от подписалите договора страни
Главното основание на това изключение от приложното поле на ЗОП е, че
съответната процедура за възлагане на извършването на доставки, услуги или
строителство или самите изпълнители са определени в международен договор, по
който Република България е страна. За да бъде изключено обаче приложението на ЗОП
е необходимо:
 съответните доставки, услуги или строителство да са предназначени в
международния договор за съвместна реализация или експлоатация от
страните по него;
 международния договор, сключен от Република България с трета страна да
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съответства/не нарушава Договора за създаване на Европейската
общност.

2. Договори, възлагани по специална процедура на международна
организация, когато тя предоставя повече от 50 на сто от финансирането
Това изключение е сходно с разгледаното в т. 10. по-горе, доколкото условията
за прилагането му включват финансиране на договора за доставка, услуга или
строителство с повече от 50 на сто от чуждестранно лице. Тук обаче чуждестранната
финансираща институция трябва да бъде международна организация. Последната,
изисквана от ЗОП, предпоставка е възлагането на обществената поръчка да се извършва
по специална процедура, която финансиращата международна организация прилага в
своята дейност.
3. Договори, възлагани в изпълнение на международен договор, свързан
с разполагане на войски и осигуряване на участието на въоръжени сили и
полицейски контингенти в международни мисии и учения
За да се приложи това изключение от приложното поле на ЗОП, трябва да бъдат
налице следните предпоставки:
 наличие на действащ международен договор, по който Република България
е страна;
 международният договор да има за предмет разполагането на войски и
осигуряването на участие на въоръжени сили или полицейски
контингенти в международни мисии и учения;
 съответната обществена поръчка да се възлага в изпълнение на
международния договор и така дефинирания негов предмет.

Глава втора
ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
І. Видове възложители
Възложителите на обществените поръчки са изброени в чл. 7 от ЗОП. В
съответствие с възприетата в директивите на ЕС терминология възложителите на
обществени поръчки могат да бъдат разделени на две категории: класически и секторни
възложители.

1. Класически възложители
Класическите възложители са посочени в чл. 7 т. 1- 4 от закона. В тази група се
включват:
1.1. органите на държавна власт, Президентът на Република България,
Българската народна банка, както и други държавни институции, създадени с
нормативен акт (чл. 7, т. 1)
С последните промени в закона (в сила от 01.07.2006 г.) кръгът на
възложителите по чл. 7, т. 1 от ЗОП претърпя съществено изменение. За сравнение:
действалата до 1 юли уредба определяше като възложители не държавните органи, а
техните администрации, които са юридически лица.
След 1 юли 2006 г. тази група възложители обхваща на първо място всички
органи на държавна власт. Независимо, че в законодателството няма легален термин,
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правната теория е определила системата на органите на държавна власт. Основният
критерий за определяне на видовете държавни органи се основава на конституционния
принцип за разделение на властите. Въз основа на него в системата на държавните
органи се обособяват три подсистеми: орган на законодателната власт (Народното
събрание); органи на изпълнителната власт и органи на съдебната власт. Макар и
неизчерпателно, към органите на изпълнителната власт могат да се посочат
Министерският съвет, министър-председателя, министрите, председателите на
държавни агенции, държавните комисии, изпълнителните директори на
изпълнителните агенции. Законът за администрацията посочва като териториални
органи на изпълнителната власт областните управители, кметовете на общини и на
райони. В подсистемата на органите на съдебната власт се включват Върховният
касационен съд, Върховният административен съд, апелативните, окръжните, военните
и районните съдилища, органите на прокуратурата, следствените органи, Висшият
съдебен съвет. Системата от органи на държавна власт обхваща също и други органи,
които не попадат в кръга на очертаните три подсистеми. Такива органи са Президентът
на Република България, Конституционният съд, Сметната палата, Българската народна
банка, омбудсманът и др. В кръга на възложителите по чл. 7, т. 1 от ЗОП са включени и
всички други държавни институции, създадени с нормативен акт, които имат статут на
юридически лица и не са държавни органи. Те са държавни структури, които
осъществяват определени задачи от държавен интерес, но за разлика от държавните
органи нямат властнически правомощия.
1.2. Дипломатическите и консулските представителства на Република
България в чужбина, както и постоянните представителства на Република
България към международните организации- чл. 7, т. 2
Обособяването на тази група класически възложители се налага поради факта,
че тези представителства се намират извън Република България и макар че
дипломатическите и консулските представителства са включени в структурата на
Министерството на външните работи, което е юридическо лице, не е възможно
възлагането на обществената поръчка да се извършва от министерството, след като
работата ще се изпълнява в друга държава.
1.3. Публичноправните организации - чл. 7, т. 3
С последните промени в закона (в сила от 01.07.2006 г.) бе изменено и
определението на понятието публичноправна организация. С новото определение,
посочено в § 1, т. 21 от Допълнителната разпоредба на ЗОП понятието обхваща:
 юридическо лице, което независимо от неговия търговски или
производствен характер е създадено с цел задоволяване на обществени
интереси, и на което повече от 50 на сто от приходите му за предходната
година се финансират от държавния бюджет, от бюджетите на държавното
обществено осигуряване или на Националната здравноосигурителна каса, от
общинските бюджети или от възложители по чл. 7, т. 1 (държавните органи и
другите държавни институции, изброени в т. 1), или от възложители по чл. 7,
т. 3 (други публичноправни организации или лечебни заведения - търговски
дружества, на които повече от 30 на сто от приходите за предходната година
са за сметка на държавния и/или общинския бюджет и/или от бюджета на
Националната здравноосигурителна каса).
 юридическо лице, което независимо от неговия търговски или
производствен характер е създадено с цел задоволяване на обществени
интереси, и на което повече от половината от членовете на неговия
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управителен или контролен орган се определят от възложители по чл. 7, т. 1
(държавните органи и другите държавни институции, изброени в т. 1), или
от възложители по чл. 7, т. 3 (други публичноправни организации или
лечебни заведения - търговски дружества, на които повече от 30 на сто от
приходите за предходната година са за сметка на държавния и/или
общинския
бюджет
и/или
от
бюджета
на
Националната
здравноосигурителна каса).
Юридическо лице, което независимо от неговия търговски или
производствен характер е създадено с цел задоволяване на обществени интереси и
което е обект на управленски контрол от страна на възложители по чл. 7, т. 1
(държавните органи и другите държавни институции, изброени в т. 1), или от
възложители по чл. 7, т. 3 (други публичноправни организации или лечебни заведения търговски дружества, на които повече от 30 на сто от приходите за предходната година
са за сметка на държавния и/или общинския бюджет и/или от бюджета на
Националната здравноосигурителна каса). Управленски контрол е налице, когато
едно лице може по какъвто и да е начин да упражнява доминиращо влияние върху
дейността на друго лице.
Съгласно § 1, т. 22 от Допълнителната разпоредба на ЗОП доминиращо
влияние е налице, когато възложители по чл. 7, т. 1 (държавните органи и другите
държавни институции), публичноправни организации или други лица:
 притежават над 50 на сто от капитала на предприятието, или
 притежават блокираща квота в капитала на предприятието, или
 могат да назначат повече от половината от членовете на управителните или
контролните органи на предприятието.
За разлика от уредбата до 30 юни 2006 г. търговците – държавни предприятия по
смисъла на чл. 62, ал. 3 от ТЗ вече не са изрично посочени като публичноправни
организации. Те ще са възложители по чл. 7, т. 3 от ЗОП, когато отговарят на
посочените критерии за публичноправна организация.
Следва да се има предвид, че създадените до настоящия момент държавни
предприятия са възложители на обществени поръчки независимо от размера на
участието на посочените бюджети във формирането на приходите им, тъй като при
всички тях управителните им органи се определят от възложители по чл. 7, т. 1 и
същите органи упражняват управленски контрол върху тях.
Такива държавни предприятия са: Държавно предприятие "Радиоактивни
отпадъци" (Закон за безопасно използване на ядрената енергия), Държавно
предприятие "Ръководство на въздушното движение" (Закон за гражданското
въздухоплаване), Национална компания "Железопътна инфраструктура" (Закон за
железопътния
транспорт),
Държавно
предприятие
"Кабиюк"
(Закон
за
животновъдството), Държавно предприятие "Фонд Затворно дело" (Закон за
изпълнение на наказанията), Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”
(Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на
Република България), Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда (Закон за опазване на околната среда), държавните предприятия:
"Строителство и възстановяване", "Транспортно строителство и възстановяване" и
"Съобщително строителство и възстановяване" (Закон за преобразуване на
Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на
Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия).
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Внимание
За разлика от определението на публичноправна организация в сила до 30 юни
2006 г., в новото понятие отпада изискването юридическото лице да няма търговски
или производствен характер.
Едно юридическо лице може в определени години да бъде възложител (когато
повече от 50 на сто от приходите му за предходната година са финансирани от
посочените бюджети или чрез посочените органи), а в други години да не бъде
възложител (когато няма такова финансиране или то е по-малко от 50 на сто).
 Лечебното заведение – търговско дружество, на което повече от 30 на сто от
приходите за предходната година са за сметка на държавния и/или
общинския бюджет и/или бюджета на Националната здравноосигурителна
каса
Съгласно Закона за лечебните заведения лечебните заведения се регистрират по
Търговския закон или по Закона за кооперациите. Лечебните заведения, регистрирани
по Закона за кооперациите, не са възложители на обществени поръчки. Не са
възложители и лечебните заведения - еднолични търговци (индивидуалните лекарски
практики).
За да бъде съответното лечебно заведение възложител по ЗОП, е необходимо да
е налице и втората предпоставка - повече от 30 на сто от приходите му за предходната
година да са за сметка на държавния и/или общинския бюджет, и/или бюджета на
Националната здравноосигурителна каса.
Внимание
Едно лечебно заведение може в определени години да бъде възложител (когато
повече от 30 на сто от приходите му за предходната година са финансирани от
посочените бюджети или чрез посочените органи), a в други години да не бъде
възложител (когато няма такова финансиране или то е по-малко от 30 на сто.)
1.4. обединенията от субекти по чл. 7, т. 1 (държавните органи и другите
държавни институции, изброени в т. 1) и по чл. 7, т. 3 (публичноправни
организации или лечебни заведения - търговски дружества, на които повече от 30
на сто от приходите за предходната година са за сметка на държавния и/или
общинския бюджет и/или бюджета на Националната здравноосигурителна каса)
За разлика от уредбата до 30 юни 2006 г. в новата отпадна изискването
обединенията да не са юридически лица. Следователно такива обединения вече могат
да са и юридически лица.
Не персонифицирани обединения от възложители по чл. 7, т. 1 и т. 3 от ЗОП
могат да бъдат граждански дружества по чл. 357 от ЗЗД (обединение на дейността на
две или повече лица за постигане на една обща стопанска цел).
Разпоредбите на чл. 14, ал. 4, 5 и 6 от ЗОП разширяват кръга на субектите, които
прилагат закона. С тях се създава задължение за лица, които по принцип не са
възложители да спазват ЗОП, когато разходват бюджетни средства. Това са случаите,
при които класически възложител финансира с повече от 50 % договор за строителство
или за услуга, свързана със строителство. С цел предотвратяване на злоупотреби, с
последното изменение на закона се създаде задължение за възложителите да
упражняват контрол върху лицата, които са получили финансирането.
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2. Секторни възложители
Втората категория възложители са т. нар. секторни възложители, които са
посочени в чл. 7, т. 5 и 6 от ЗОП. Основните характеристики, определящи тази група
възложители, са две:
 правноорганизационната форма, и
 извършваната дейност.
2.1. Правноорганизационна форма
Секторните възложители са: публичните предприятия и техни обединения,
когато извършват една или няколко от посочените по-долу дейности, и други търговци
по смисъла на Търговския закон или други лица, които не са публични предприятия,
когато въз основа на специални или изключителни права извършват една или няколко
от посочените по-долу дейности.
 Публични предприятия и техните обединения – чл.7, т. 5 от ЗОП
Съгласно § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на ЗОП публичните
предприятия са търговци по смисъла на ТЗ или съгласно законодателството на държава
членка, върху които възложители по чл. 7 т. 1 (държавните органи и другите държавни
институции, изброени в т. 1), или публичноправни организации (възложители по чл. 7,
т. 3) или обединенията от възложители по чл. 7, т. 4 могат да упражняват пряко или
косвено доминиращо влияние .
Съгласно § 1, т. 22 от Допълнителната разпоредба на ЗОП доминиращо
влияние е налице, когато възложители по чл. 7, т. 1, публичноправни организации или
други лица:
 притежават над 50 на сто от капитала на предприятието, или
 притежават блокираща квота в капитала на предприятието, или
 могат да назначат повече от половината от членовете на управителните или
контролните органи на предприятието.
Съгласно § 1, т. 2 от ДР на Закона за държавната финансова инспекция
блокираща квота е участие на държавата или общината в капитала на търговско
дружество в размер не по-малко от 34 на сто или такова участие, което им осигурява
възможността да осуетят вземането на едно от следните решения: за увеличаване или за
намаляване на капитала, за преобразуване или за прекратяване на дружеството, за
изменение или за допълнение на устава или учредителния договор.
Такава хипотеза би била налице, ако например съответният възложител по чл. 7,
т. 1, притежава златна акция от капитала на дружеството, която му позволява да
блокира приемането на определени решения. Блокираща квота ще бъде налице и когато
съответният възложител притежава повече от 1/3 от акциите с право на глас, а
решенията на общото събрание или част от тях се приемат с мнозинство 2/3 от акциите.
Видовете търговци са посочени в чл. 1 и в част втора на ТЗ:
 Други търговци по смисъла на ТЗ или лица, които не са публични
предприятия, когато извършват една или няколко от посочените в
закона дейности въз основа на специални или изключителни права –
чл.7, т.6 от ЗОП
Съгласно § 1, т. 26 от Допълнителната разпоредба на ЗОП "специални или
изключителни права" са права, предоставени от закон или от компетентен държавен
орган на основание, предвидено в закон, в резултат на които упражняването на дейност
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включително на посочените в чл. 7а – 7д се запазва за едно или повече лица и
значително се ограничава възможността други лица да изпълняват такива дейности.
Редакцията на текста дава основание да се направи извод, че е необходимо за
съответната дейност да има въведен с нормативната уредба вид регулаторен или
концесионен режим и акт на компетентен държавен орган, позволяващ извършването
на дейността. Става дума за монопол, за концесионен или лицензионен режим (при
регистрационния режим административният орган не може да откаже регистрацията по
своя преценка - чл. 14, ал. 1 от Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност).
Внимание
При публичните предприятия и техни обединения е достатъчно да извършват
една или няколко от посочените в закона дейности, без да е необходимо да притежават
специални или изключителни права.
Другите търговци е необходимо да извършват съответната дейност въз основа на
права предоставени от закон или от компетентен държавен орган на основание,
предвидено в закон. С предоставянето на тези права значително се ограничава
възможността други търговци да извършват такава дейност.
Съгласно действащата нормативна уредба посочените в закона дейности са
обект на регулация в съответните закони. С оглед цитирания текст в ЗОП обаче
следва изводът, че ако бъде променена нормативната уредба и някоя от посочените
дейности престане да бъде обект на регулация, само публичните предприятия, но не и
останалите търговци, ще бъдат възложители на обществени поръчки. Това следва от
изричното законово изискване търговците да извършват тази дейност въз основа на
специални или изключителни права.

2.2. Дейности
Втората кумулативна предпоставка, предвидена в закона, е публичното
предприятие или търговецът да извършват една или няколко от следните дейности:
2.2.1. дейности, свързани с природен газ, топлинна или електрическа
енергия са:
 предоставяне или експлоатация на фиксирани мрежи за обществени услуги,
свързани с производството, преноса или разпределението на природен газ,
топлинна или електрическа енергия, производството на топлинна или
електрическа енергия с цел доставка до тези мрежи
 доставката на природен газ, топлинна или електрическа енергия до такива
мрежи
Не се смятат за дейности (по смисъла на 2.2.1) доставките на природен газ или
топлинна енергия до посочените фиксирани мрежи за обществени услуги, когато:
♦ тяхното производство е в резултат от извършването на дейност, различна
от дейностите, изброени в чл. 7а, ал. 1 или по чл. 7б – 7д, и
♦ доставянето до тези мрежи има цели единствено икономическата
експлоатация на това производство, при условие че
♦ количеството на доставките е не повече от 20 на сто от средния годишен
оборот на производителя за последните три години, включително за
текущата година.
Не се смятат за дейности (по смисъла на 2.2.1) и доставките на електрическа
енергия до фиксираните мрежи за обществени услуги, когато:
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♦ производството на електрическа енергия е предназначено за извършване
на дейност, различна от дейностите, изброени в чл. 7а, ал. 1 или по чл. 7б
– 7д, и
♦ количеството на доставките до тези мрежи зависи изцяло от собственото
потребление на производителя, при условие че
♦ количеството на доставките е не повече от 30 на сто от средното годишно
производство на производителя за последните три години, включително
за текущата година;
2.2.2. дейности, свързани с питейна вода са:
 предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи за обществени
услуги, свързани с производството, преноса или разпределението на питейна
вода
 доставката на питейна вода до такива фиксирани мрежи за обществени
услуги
 напояване, отводняване или други хидротехнически дейности, при условие
че количеството вода, предназначена за питейни нужди е повече от 20 на сто
от общото количество вода, която се доставя до тези дейности;
 отвеждането или пречистването на отпадни води.
Не се смята за дейност, свързана с доставка на питейна вода когато са налице
кумулативно следните предпоставки:
♦ нейното производство е необходимо за извършване на дейност, различна
от дейностите по чл. 7б, ал. 1 или по чл. 7в – 7д, и
♦ доставките до мрежата за обществени услуги зависят изцяло от
собственото потребление на производителя и не са повече от 30 на сто от
средногодишното му производство за последните три години,
включително за текущата година
2.2.3. дейности, свързани с транспортни услуги са експлоатация на мрежи
за обществени услуги в областта на:
 железопътния транспорт;
 трамвайния транспорт;
 тролейбусния транспорт;
 автобусния транспорт;
 автоматизирани транспортни системи или въжени линии.
Съгласно § 1, т. 13 от Допълнителната разпоредба на ЗОП мрежа в областта на
транспорта е мрежа, чиито условия за експлоатация са определени от държавата или
общината и включва схемата на маршрута, капацитета за предоставяне на
транспортната услуга и честотата на обслужването.
Не се смята за дейност, свързана с транспортни услуги, предоставянето на
автобусни транспортни услуги за населението, когато други лица могат свободно да
предоставят тези услуги при същите условия, както и възложителят.
2.2.4. дейности, свързани с предоставяне на универсална пощенска услуга:
услугите по чл. 34 от Закона за пощенските услуги.
Съгласно посочената разпоредба универсалната пощенска услуга включва:
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 приемане, пренасяне и доставка на вътрешни и международни пощенски
пратки (кореспондентски пратки, малки пакети, пряка пощенска реклама,
печатни произведения, секограми до определено тегло)
 приемане, пренасяне и доставка на вътрешни и международни пощенски
колети – до определено тегло
 пощенски парични преводи
 допълнителни услуги “препоръка” и “обявена стойност”.
Внимание
Правните субекти, които предоставят универсални пощенски услуги, прилагат
разпоредбите на ЗОП за цялата си дейност.
2.2.5. дейности, свързани с експлоатацията на дадена географска
област:търсене, проучване или добив на нефт, природен газ, въглища или други
твърди горива
 експлоатация на летища, пристанища или други терминални бази,
използвани при превоз по въздух, по море или по вътрешни водни пътища
♦ Съгласно § 1, т. 3 от Допълнителната разпоредба на ЗОП експлоатация на
летища е извършване на дейности по: поддържането на летателното поле
и развитието на инфраструктурата на летището, ограничаването и
отстраняването на препятствия, поддържането на визуалните сигнални
средства, аварийно-спасителното и противопожарното осигуряване на
полетите на територията на летището и в неговата околност, охраната на
летището, сигурността на полетите, възлагане разработването и
осъвременяването на генералния и кадастралния план на летището.
♦ Съгласно § 1, т. 4 от Допълнителната разпоредба на ЗОП експлоатация на
пристанища е извършване на дейности по: поддръжката на прилежащата
акватория на пристанищата за обществен транспорт, плавателните и
подводните канали, извършването на промерни и драгажни дейности,
поддръжката на кейови стени, отбивни съоръжения, пристанищни
индустриални коловози и подкранови пътища, противопожарна,
водоснабдителна и канализационна мрежа, електрическа мрежа - високо
и ниско напрежение, настилки за обществен транспорт на територията на
пристанищата.

ІІ. Форми на участие на възложителите в процедурите за
възлагане на обществени поръчки
ЗОП предвижда три възможни форми за участие на възложителите в
процедурите за провеждане на обществени поръчки:

1. Възлагане на поръчката от възложителя или от упълномощено от
него длъжностно лице
В закона няма специфични изисквания относно упълномощаването. Това
означава, че ръководителят може да упълномощи едно лице да провежда процедурите
да сключва договорите за всички обществени поръчки, за част от тях или само за
отделна процедура. Във всички случаи обаче упълномощаването трябва да бъде в
писмена форма, макар да не е изрично предвидено в ЗОП. Това следва от чл. 37 от ЗЗД,
съгласно който упълномощаването за сключване на договори, за които законът изисква
особена форма, трябва да бъде дадено в същата форма. В случая ЗОП предвижда
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писмена форма за договора за обществена поръчка, което означава, че и
упълномощаването трябва да е в писмена форма.
Макар в закона да няма определение на понятието длъжностно лице, може да се
направи извод, че това е лице, заемащо щатна длъжност в структурата на възложителя.
Тъй като упълномощаването се отнася до провеждане на процедурата, следва да се има
предвид, че лицето следва да е на длъжност, която му позволява да взема
самостоятелни решения.

2. Възлагане на поръчка чрез Централен орган за обществени
поръчки (ЦООП)
С последните промени в ЗОП (в сила от 01.07.2006 г.) се предвиди възможност
Министерският съвет, по предложение на министъра на икономиката и енергетиката, да
създаде Централен орган за обществени поръчки, който да провежда процедури за
обществени поръчки и да сключва договори за нуждите на органите на изпълнителната
власт. Същата възможност да създадат такъв орган е предоставена на кметовете на
общините – когато трябва да се възлагат обществени поръчки за нуждите на общините.
Съгласно новата ал. 5 на чл. 14 от ЗОП Централният орган за обществени
поръчки е самостоятелен възложител, който следва да се приема за класически
възложител, предвид характера на субектите, за които осъществява тази дейност.
В повечето от страните - членки на Европейския съюз има такива органи. По
принцип централизираното възлагане на обществени поръчки има за цел постигане на
по-ефективно разходване на бюджетни средства. Обикновено то е приложимо при
висока степен на стандартизиране на документацията при услуги и обичайни доставки
с голям оборот и при строително-ремонтни работи.
Централното възлагане предполага сигурност в процеса на възлагане на
обществени поръчки. То следва да е гаранция, за спазване на както на всички
финансови разпоредби, така и на законодателството в областта на обществените
поръчки. Също така посредством ЦООП се повишава нивото на познания и умения за
процеса на възлагане на обществени поръчки, избягва се дублирането на
административен капацитет и ресурси. Предвид големите обеми на поръчките, ЦООП
помагат да се засили конкуренцията и прави обществените поръчки по-резултатни.

3. Възлагане на поръчка от повече от един възложител
Съгласно чл. 8, ал. 6 от ЗОП двама или повече възложители могат да вземат
решение за провеждане на обща процедура за възлагане на обществена поръчка.
Законът не съдържа подробна уредба на тази хипотеза, но най-удачният вариант
в случая е, да бъде упълномощен един от възложителите да организира и проведе
процедурата.Това упълномощаване трябва да предхожда провеждането на процедурата,
като документът, с който то следва да бъде извършено, е по преценка и избор на
възложителите с оглед спецификата на дейността им. Този документ трябва да съдържа
наименованията на възложителите, които се обединяват. С него следва да се уточни
общата рамка на процедурата и условията, при които ще се провежда /вид на
процедурата, предмет на поръчката, технически спецификации на поръчката,
документите, които ще се изискват по чл. 50 и 51 от ЗОП, критериите за оценка,
гаранциите за участие, назначаването на комисията и др./, а също така и да определя
начина и съответните части на заплащане на разходите за организиране и провеждане
на процедурата.
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Глава трета
СТОЙНОСТИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
I. Определяне на стойността на обществената поръчка
Стойността на обществената поръчка се определя към датата на решението за
откриване на процедурата за нейното възлагане (чл. 15, ал. 1 от ЗОП).

1. Изчисляване на стойността на обществената поръчка
Според чл. 14 от ЗОП, за определяне на реда за възлагане на обществена
поръчка, стойността на поръчката се изчислява, както следва:
1.1. при договор за доставка чрез лизинг, наемане със или без право на
закупуване, както и при покупка на изплащане, когато срокът:
 е до една година - общата стойност за срока на неговото действие;
 е повече от една година - стойността за срока на неговото действие плюс
ориентировъчната остатъчна стойност на доставката;
 не е определен или не може да се определи – месечната стойност, умножена
по числото 48.
Легално определение на договора за лизинг се съдържа в чл. 342 от ТЗ.
1.2. при периодично повтарящи се договори за доставки и/или услуги - на база:
 действителната обща стойност на подобни договори, сключени през
предходната финансова година и коригирани с предвидените промени в
количеството или стойността на съответната доставка или услуга; или
 очакваната стойност на доставката и/или услугите през следващите 12
месеца след първата доставка или услуга, или за срока на доставките и/или
услугите, когато той е по-дълъг от 12 месеца;
1.3. при договор за доставка, услуга и/или строителство, предвиждащ опции - в
размер на максимално допустимата обща стойност, включително на клаузите за
опции;
1.4. при договор за услуга, в който не се определя обща цена:
 ако е със срок до 4 години - общата стойност на договора за сpокa на
неговото действие;
 ако е със срок повече от 4 години или срокът не може да се определи
предварително - стойността на месечното плащане, умножена по числото 48;
1.5. при договор за застрахователна услуга - nлати.мата застрахователна
премия и други плащания;
В ЗОП няма легално определение на понятието застрахователна услуга. Извод
относно съдържанието на това понятие може да се направи от Приложение № 2 към чл.
5, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в което застрахователните услуги са определени чрез съответните
позиции в Националната класификация на продуктите по икономически дейности,
утвърдена със заповед на председателя на Националния статистически институт и
обнародвана като притурка на "Държавен вестник", бр. 1 от 2003 г. Според
приложението, застрахователните услуги, посочени в него, включват:
 животозастраховане;
 дейност на самостоятелни осигурителни фондове;
 друго застраховане, без животозастраховане;
 спомагателни дейности по застраховане и осигуряване чрез самостоятелни
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фондове.
1.6. при договор за финансова услуга - цената на услугата, включително и
таксите, комисионите или лихвите и други плащания;
В ЗОП няма легално определение и на понятието финансова услуга.
Извод относно съдържанието на това понятие може да се направи от
Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в което финансовите услуги са посочени
като застрахователни услуги и като банкови и инвестиционни услуги, определени чрез
съответните позиции в Националната класификация на продуктите по икономически
дейности, утвърдена със заповед на председателя на Националния статистически
институт и обнародвана като притурка на "Държавен вестник", бр. 1 от 2003 г. Според
приложението финансовите услуги, освен посочените по-горе застрахователни услуги,
включват финансовите услуги, свързани с придобиването или наемането на земя,
съществуващи сгради или други недвижими имоти и с учредяването на ограничени
вещни права, както и следните банкови и инвестиционни услуги:
 парично посредничество, с изключение на извършваното от Българската
народна банка;
 финансово посредничество;
 спомагателни дейности по финансово посредничество без застраховане и
осигуряване чрез самостоятелни фондове;
 спомагателни дейности по застраховане и осигуряване чрез самостоятелни
фондове.
Внимание
Съгласно чл. 4, т. 3 от ЗОП не са обект на обществени поръчки:
- финансовите услуги във връзка с емитирането и прехвърлянето на ценни книжа
или други финансови инструменти;
- услугите, предоставяни от Българската народна банка;
- услугите, предоставяни във връзка с управлението на държавния дълг.
1.7. при договор за услуга, който е предшестван от конкурс за nроекm, какmo и
при конкурс за npoeкm, последван от договор за услуга, сmoйността се определя от
цената на услугата и общата сmoйност на наградите и другите плащания за
участниците в конкурса;
1.8. при договор за строителство - на база сmoйността на строителствоmo и
доставката на всички сmoки и услуги за изпълнение на строителствоmo, когаmo се
предоставят от възложиmeля;
1.9. при конкурс за проект сmoйността на поръчката включва общата
сmoйност на наградите и другите плащания за участниците в конкурса;
1.10. при рамково споразумение или динамична система за доставки – на база
максималната очаквана стойност без ДДС на всички договори, които са предвидени
да бъдат сключени за срока на действие на споразумението или системата.

2. Изисквания при определяне стойността на обществената поръчка
2.1. При определяне стойността на обществена поръчка се включват всички
плащания към изпълнителя на обществената поръчка, включително предвидените
опции и повторение на услугата или строителството по чл. 90, ал. 1, т. 9 (чл. 15, ал. 3
от ЗОП).
Така например, ако в договора се предвиждат отделни плащания за извършената
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работа, доставените стоки и материали, предсрочно приключване на работата, за работа
при неблагоприятни климатични условия и др., всички те трябва да бъдат включени
при определянето на стойността на обществената поръчка.
2.2. Когаmo обществената поръчка включва няколко обособени nозиции, всяка
от коиmo е предмет на договор, сmoйността на поръчката е равна на сбора от
сmoйностите на всички позиции. Когато общата стойност на позициите е равна или
надвишава праговете по чл. 14, ал. 1, при възлагането на поръчката по всяка
обособена позиция се спазва редът, приложим за общата стойност на поръчката.
Легално определение на понятието "обособена позиция" е дадено в § 1, т. 16 от
Допълнителната разпоредба на ЗОП, съгласно която обособена позиция е такава част от
обекта на обществената поръчка, която въпреки че може да бъде отделен обект на
обществена поръчка, е систематично свързана с другите позиции от обекта на
обществената поръчка.
2.3. Не се допуска разделяне на обществена поръчка с цел заобикаляне
nрилаганеmo на закона (чл. 15, ал. 5 и 6 от ЗОП)
Забраната за разделянето на обществената поръчка не е абсолютна и няма
правна пречка поръчката да бъде разделена, ако това няма да доведе до промяна в
приложимата нормативна уредба и няма да повлияе върху избора на процедура. Ако
обаче в резултат на разделянето поръчката ще се възложи при условията и по реда на
НВМОП вместо на ЗОП или договорът ще може да се сключи без провеждане на
процедура по НВМОП вместо след провежданена процедура по наредбата, това ще
бъде заобикаляне на закона, което е забранено от чл. 15, ал. 6 от ЗОП. Същият текст в
закона забранява разделянето на поръчката и при поетапно строителство, когато
завършеният етап не може да получи разрешение за ползване като самостоятелен обект.
Съответно и по аргумент за противното, когато завършеният етап от строителството
може да получи разрешение за ползване като самостоятелен обект, няма правна пречка
обществената поръчка да бъде обявена само за този етап от строителството.
Внимание
Макар че ЗОП не ограничава възложителите при избора на метод за определяне
на стойността на обществената поръчка, чл. 15, ал. 5 от ЗОП забранява изборът на
метод за определяне на стойността да се използва с цел заобикаляне прилагането за
закона.
Това означава, че ако приложеният метод е избран с цел възлагането на
поръчката да се извърши при условията и по реда на НВМОП, а не по реда на ЗОП, ще
бъде налице заобикаляне на закона и решението на възложителя ще бъде
незаконосъобразно.
2.4. При определяне стойността на договор за строителство не се допуска
включването на доставки и услуги, които не са необходими за неговото изпълнение
(чл.15, ал. 7 от ЗОП)
Стойността на доставките или услугите, които не са необходими за
изпълнението на даден договор за строителство, не могат да бъдат добавени към
стойността на договора за строителство.

3. Правно значение на определянето на стойността
В чл. 15 от ЗОП изрично е посочено, че изчисляването на стойността на
обществената поръчка се извършва по този начин за определяне на реда за възлагане на
обществена поръчка по чл. 14 (т.е. за определяне дали поръчката ще се възложи по реда
на ЗОП или по реда на НВМОП). Следователно правилното определяне на стойността
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на обществената поръчка е от съществено значение, тъй като именно стойността на
поръчката определя дали се прилагат процедурите, предвидени в ЗОП, или
процедурите в НВМОП. Ако в резултат на неправилно определяне на стойността на
поръчката се стигне до прилагане на процедура по наредбата вместо процедура по ЗОП,
решението на възложителя ще противоречи на закона.

Глава четвърта
ИЗПРАЩАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗОП и ППЗОП задължават възложителите да изпращат определена информация
и документи до АОП и до "Държавен вестник". Главната цел на това задължение е
създаването на гаранции за спазване на уредените в чл. 2 от ЗОП принципи на
възлагане на обществени поръчки и най-вече на принципа на публичност. Принципът
на публичност се осигурява от предвидените в ЗОП и в ППЗОП вписвания в Регистъра
на обществените поръчки на предварителните обявления, обявленията за обществени
поръчки и чрез публикациите им в електронната страница на "Държавен вестник".
С оглед широкото навлизане на информационните технологии, възложителите
могат да публикуват предварително обявление на т.нар. “профил на купувача”.
“Профилът на купувача” всъщност е алтернативно място за публикуване на
предварителното обявление. Понятието е дефинирано в § 1, т. 20 от Допълнителните
разпоредби, като интернет – адрес на възложителя, на който освен предварителните
обявления може да се публикува и друга информация, свързана с провеждане на
обществени поръчки – покани за представяне на оферти, сключени договори,
прекратени процедури и др.
Предвиден е отделен образец - съобщение, за публикувана информация в
профила на купувача. Предварителните обявления не могат да се публикуват в профила
на купувача преди датата на изпращане на съобщението.
Образец на съобщение за публикуване на предварително обявление на профил на
купувача – Приложение № 8.
С присъединяването на Р. България към Европейския съюз възникват и нови
задължения за възложителите, във връзка с изпращане на обявления и информация за
обществени поръчки. Тези задължения са свързани с европейските прагове за възлагане
на обществени поръчки, които съгласно чл. 45а, ал. 1 от ЗОП имат следните стойности:
1. за възложители по чл. 7, т. 1 - 4 (т.нар. класически възложители) - левовата
равностойност, равна на или по-висока от:
 137 000 евро – за доставки, услуги по Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 и
конкурс за проект, както и за доставки на стоки по Приложение № 4;
 211 000 евро – за услуги по Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2;
 5 278 000 евро - за строителство.
2. за възложители по чл. 7, т. 5 и 6 (т.нар. секторни възложители) - левовата
равностойност, равна на или по-висока от:
 422 000 евро – за доставки, услуги и конкурс за проект;
 5 278 000 евро - за строителство.
3. за всички възложители важи задължението да изпращат за публикуване
предварително обявление, когато обществените поръчки имат левова равностойност,
равна на или по-висока от:
 750 000 евро - по категории доставки и услуги по приложение № 2 към чл. 5,
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ал. 1, т. 1;
 5 278 000 евро - за строителство.
В някои случаи изпращането на информация до АОП има други функции, които
не са пряко свързани с провеждането на принципа на публичност.
В следващото изложение ще бъдат разгледани две групи въпроси - първо, каква
информация и документи подлежат на задължително изпращане до "Официален
вестник", "Държавен вестник" и до АОП, и второ, какви са редът и сроковете за
изпълнението на тези задължения.

I. Изпращане на информация до “Държавен вестник” и до
"Официален вестник" на Европейския съюз
Съгласно ЗОП и чл. 3 от ППЗОП възложителите са задължени да изпращат до
"Държавен вестник":
1. предварителните обявления за обществени поръчки;
2. обявленията за обществени поръчки;
3. обявленията за конкурси за проекти;
4. обявленията на възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 от ЗОП (секторните
възложители) за създаване на системи за предварителен подбор;
5. предварителните обявления-покани на секторните възложители по чл. 109,
ал.1 от ЗОП;
6. обявленията за удължаване на срока за подаване на оферти и заявления за
участие;
7. опростените обявления в рамките на динамични системи за доставки;
8. съобщенията за публикуване на предварителните обявления в профила на
купувача.
Съдържанието на изпратените за обнародване предварителни обявления,
обявления и предварителни обявления-покани не може да надвишава 650 думи.
Обявленията по т. 1 - 5 се изготвят съгласно образците по чл. 19, ал. 7 от ЗОП и
се изпращат до "Държавен вестник" едновременно на хартиен носител и в електронен
вид - на магнитен носител или по електронна поща.
В случаите на противоречие между описанието на предмета на обществената
поръчка и посочения в обявлението код съгласно Класификатора на обществените
поръчки за верни се считат данните от описанието на предмета на поръчката. При
различие между мястото на изпълнение на обществената поръчка, посочено с думи, и
попълнения в обявлението код съгласно Класификацията на териториалните единици
за статистически цели в България (NUTS) за вярно се приема посоченото с думи място
на изпълнението.
Когато стойността на поръчката надхвърля посочените в чл. 45а от ЗОП прагове,
подлежащата на публикуване информация се изпраща първо до “Официален вестник”
на Европейския съюз по образци, утвърдени от Европейската комисия с Регламент №
1564/2005 г.
Обявленията и тяхното съдържание не могат да се публикуват в Република
България преди датата на изпращането им на Европейската комисия.Обявленията,
публикувани в страната, не могат да съдържат информация, различна от тази, която се
съдържа в обявленията, изпратени до Европейската комисия и в случай на различие
между информацията, обнародвана в "Държавен вестник" и тази в "Официален
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вестник" на Европейския съюз, за вярна се смята информацията, публикувана в
"Официален вестник".

II. Изпращане на информация до АОП
1. Задължителна информация и документи, които възложителите
изпращат до АОП.
ЗОП и ППЗОП уреждат няколко задължения на възложителите за изпращане на
информация и документи до АОП.
1.1. Уведомяване на АОП за придобиване или изгубване на качеството
възложител.
Съгласно чл. 19, ал. 2, т. 7 от ЗОП, АОП е задължена да поддържа списъци на
възложителите и да уведомява Европейската комисия за промени в списъците. С оглед
осигуряването на практическа възможност за изпълнението на това правомощие на
агенцията, чл. 2, ал. 2 от ППЗОП задължава определени групи възложители да
уведомяват писмено АОП за придобиване или изгубване на качеството възложител.
Субекти на това задължение не са всички видове възложители, а само
възложителите по чл. 7, т. 3 - 6 и по чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП, тъй като се предполага, че
АОП разполага по служебен път с информация за възложителите по чл. 7, т. 1 и 2 от
ЗОП.
Разглежданото задължение следва да бъде изпълнено в срок 7 дни от датата на
придобиване или изгубване на качеството възложител.
1.2. Изпращане на документи с оглед извършването на вписванията в
Регистъра на обществените поръчки
Съгласно чл. 5, ал. 1 от ППЗОП възложителите изпращат до изпълнителния
директор на агенцията с оглед вписването на обстоятелствата по чл. 22 от ППЗОП в
Регистъра на обществените поръчки:
 решенията за:
♦ откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки;
♦ удължаване на срока за получаване на оферти или на срока за получаване
на заявления за участие;
♦ прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка;
♦ определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти
при ограничена процедура и при състезателен диалог;
♦ определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в
договарянето при процедура на договаряне с обявление или в диалога при
състезателен диалог;
 предварителните обявления за обществени поръчки;
 съобщенията за публикуване на предварителното обявление в профила на
купувача;
 обявленията за възлагане на обществени поръчки;
 опростените обявления за включване в динамична система за доставки;
 обявленията за провеждане на конкурси за проекти;
 поканите за участие в процедура на договаряне без обявление, освен в
случаите на борсови сделки и на покупка при разпродажба на имуществото
на търговски дружества обявени в ликвидация или несъстоятелност ;
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 информация за сключените договори за обществени поръчки и за
сключените рамкови споразумения;
 информация за проведените конкурси за проекти;
 информация за удължаване срока на действие на динамичната система за
доставки и за предсрочно прекратяване действието на динамична система за
доставки;
 информация за получени от Европейската комисия съобщения за установени
от нея нарушения при провеждане на процедури за възлагане на обществени
поръчки;
 информация за постъпилите през предходния месец жалби срещу решения,
действия или бездействия на възложителя;
 копия от влезлите в сила определения и решения на Върховния
административен съд, постановени при обжалване на актове на Комисията за
защита на конкуренцията.
Освен горната информация секторните възложители са длъжни да изпращат до
изпълнителния директор на агенцията и:
 обявленията за създадените от тях системи за предварителен подбор;
 предварителните обявления-покани по чл. 109 от ЗОП
 поканите до кандидатите, заявили интерес от участие в ограничена
процедура или процедура на договаряне с обявление в срока, посочен в
предварителното обявление – покана.
1.3. Изпращане на информация за стойността на обществената поръчка и за
изnлатените суми по всеки предсрочно прекратен или развален договор за обществена
поръчка
Чл. 5 от ППЗОП урежда някои допълнителни задължения на възложителите.
В случаите, когато с оглед особеностите на предмета точната стойност на
обществената поръчка не може да бъде предварително определена, възложителите
изпращат до агенцията и информация за стойността на поръчката в 7-дневен срок от
приключване изпълнението на договора за обществена поръчка.
В същия срок възложителите изпращат до изпълнителния директор на агенцията
и информация за изплатените суми по договора, когато стойността не съответства на
посочената при сключването му.
Информация за изплатените суми по всеки предсрочно прекратен договор за
обществена поръчка се изпраща в 7-дневен срок от неговото прекратяване.
Възложителите са длъжни да изпратят до АОП документите, посочени в т. 1. 2.
по-горе, в 7-дневен срок. Този срок започва да тече от датата на:
 съответното решение на възложителя за:
♦ откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;
♦ удължаване на сроковете за подаване на оферти или заявления за участие
♦ определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти
при ограничена процедура или състезателен диалог
♦ определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в
договарянето при процедура на договаряне с обявление или в диалога при
състезателен диалог
♦ удължаване срока на действие или предсрочно прекратяване действието
на динамична система за доставки
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 сключването на договора за обществена поръчка или на рамково
споразумение ;
 класиране на участниците в конкурса за проект - при изпращане на
информация за проведен конкурс;
 обявяване на съответното определение или решение на Върховния
административен съд.
Решението за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка
се изпраща до АОП в 3-дневен срок, като едновременно с това се изпраща и на всички
кандидати или участници.
Предварителни обявления, обявленията, предварителните обявления-покани и
съобщенията за публикуване на предварително обявление в профила на купувача се
изготвят съгласно образците по чл. 19, ал. 7 от ЗОП. Тези образци са достъпни на
интернет сайта на AOП www.aop.bg.
Съгласно чл. 24, и чл. 27, ал. 1 от ЗОП, попълненото от възложителя съдържание
на обявленията и предварителните обявления не може да надвишава 650 думи.
Когато не използват електронен подпис, възложителите изпращат до
изпълнителния директор на агенцията документите, посочени в т. 1.2. по-горе,
едновременно на хартиен носител и в електронен вид - по електронна поща или на
магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за възпроизвеждане на
информацията.
При изпращане на документи с използване на електронен подпис,
възложителите не са задължени да ги изпращат и на хартиен носител. В този случай
документите, подписани с електронен подпис, могат да бъдат изпратени по електронна
поща или на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за
възпроизвеждане на информацията.
Съобщението за публикуване на предварителното обявление в профила на
купувача задължително се изпраща по електронен път с използване на електронен
подпис. По отношение на съдебните решения и определения, по избор възложителят
може да ги изпрати само на хартия или само по електронен път с използване на
електронен подпис.
Внимание
Изпълнителният директор на АОП определя и обявява на интернет страницата на
агенцията формата и техническите изисквания към документите, изпращани в
електронен вид.
1.4. Предоставяне на информация и документи при поискване от АОП
Чл. 19, ал. 4 от ЗОП задължава възложителите при поискване от АОП в рамките
на правомощията й, да предоставят необходимата информация и документи.
В случай че надлежно поискана информация не бъде предоставена в съответните
срокове, изпълнителният директор на агенцията уведомява Сметната палата или
органите на Агенцията за държавна финансова инспекция.

2. Номер на партида на възложителя и на регистрационния номер на
съответната процедура.
Когато изпращат документите, посочени по-горе в т. 1.2., възложителите, които
имат открити партиди в Регистъра на обществените поръчки, посочват номера на
своята партида, а при вече открита процедура - и регистрационния номер на
съответната процедура.
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В случай че възложителят не разполага с тези данни, той посочва номера и
датата на решението за откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка,
за която се отнасят изпращаните документи.
Горните данни се посочват в титулната част на съпроводителното писмо и върху
изпратения до агенцията съответно надписан магнитен носител, а когато документът се
изпраща по електронна поща - и в полето "Предмет" на изпратеното
електронносъобщение.

3. Статистически отчети
От 1 януари 2007 година влиза в сила разпоредба, която задължава
изпълнителния директор на агенцията ежегодно (до 31 октомври) да изпраща на
Европейската комисия годишен статистически отчет за дейността на възложителите за
предходната година. Той се изготвя на база годишни статистически отчети, които
възложителите са длъжни да изпращат до агенцията на основание чл. 10 от ППЗОП.
Отчетите следва да съдържат обобщени данни за броя, обектите, видовете и
стойността на обявените процедури за възлагане на обществени поръчки, броя и
стойността на сключените договори за обществени поръчки, прекратените процедури
за обществени поръчки и др.
Възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 от ЗОП включват в годишните си статистически
отчети и информация за дейността, за която придобиват качеството на възложители по
ЗОП.
Годишните статистически отчети се изготвят съгласно образците по чл. 19, ал. 7
от ЗОП и се предоставят на агенцията до 31 март на годината, следваща отчетната.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ
ПОРЪЧКИ ПО ЗОП
Глава първа
ОБЩИ ВЪПРОСИ
I. Понятие и приложно поле на процедура за възлагане на
обществена поръчка.
Процедурите, предвидени в нормативната уредба по обществени поръчки са
система от действия на възложителя и участниците в процедурата, чиято крайна цел е
определянето на изпълнител на обществената поръчка и сключването на договор с него
или сключване на рамково споразумение, а при конкурса за проект – придобиването от
възложителя на план или проект, избран от независимо жури. Процедурата за възлагане
на обществена поръчка започва с решението на възложителя за откриването й и
приключва с сключване на договор с определения изпълнител или на рамково
споразумение или с решение за прекратяване на процедурата.
В следващите глави на настоящия раздел ще бъдат разгледани процедурите за
възлагане на обществени поръчки, уредени в ЗОП.
ЗОП има качеството на общ закон спрямо НВМОП и НУРВСОП. Това означава,
че предвидените в него процедури следва да бъдат приложени във всички случаи, в
които не са налице специалните основания за провеждане на процедура по НВМОП и
НУРВСОП. Прилагането на процедурите, уредени в ЗОП или тези по НВМОП се
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определя от стойността на обществената поръчка. (вж. глава трета от настоящия
раздел). Ако стойността на обществената поръчка е под праговете, определени в чл. 14,
ал. 1 от ЗОП, приложение намира НВМОП, а не общите процедурни правила по ЗОП
(вж. табл. 1 и табл. 2).
За поръчки с място на
изпълнение в страната
Възлагане на обществени
поръчки по реда на ЗОП
Възлагане на обществени
поръчки по реда на
НВМОП

За поръчки с място на
изпълнение извън
страната
Възлагане на обществени
поръчки по реда на ЗОП
Възлагане на обществени
поръчки по реда на
НВМОП

конкурс за
проект
при стойности без ДДС по-големи от

строителство

доставки

услуги

1 800 000 лв.

150 000 лв.

90 000 лв.

30 000 лв.

при стойности без ДДС равни или по-малки от
1 800 000 лв.

150 000 лв.

90 000 лв.

30 000 лв.

строителство

доставки

услуги

конкурс за
проект

при стойности без ДДС по-големи от
5 000 000 лв.

250 000 лв. 250 000 лв.

30 000 лв.

при стойности без ДДС равни или по-малки от
5 000 000 лв.

250 000 лв. 250 000 лв.

30 000 лв.

Прилагането на процедурите, уредени в ЗОП или тези по НУРВСОП се
определя единствено от обекта на обществената поръчка. Стойността на
обществената поръчка не е от значение при преценката, дали следва да се приложи
общия режим по ЗОП или специалния по НУРВСОП.
Когато съобразно посочените критерии следва да бъде открита процедура,
уредена в ЗОП, влизат в действие допълнителни критерии, според които се определя
конкретния вид на приложимата процедура по ЗОП.
Тези допълнителни критерии в зависимост от вида на възложителя са уредени в
чл. 16, ал. 8 и чл. 103, ал. 1 от ЗОП.

ІІ. Видове процедури, уредени в ЗОП
 Открита процедура, при която всички заинтересовани лица могат да
подадат оферти;
 Ограничена процедура, при която оферти могат да подадат само кандидати,
които са получили покана от възложителя след предварителен подбор.
 Систезателен диалог – процедура, при която всяко заинтересовано лице
може да подаде заявление за участие и възложителят провежда диалог с
допуснатите след предварителен подбор кандидати с цел определяне на едно
или повече предложения, отговарящи на неговите изисквания, след което
кани кандидатите с подходящи предложения да подадат оферти;
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 Процедура на договаряне с обявление, при която възложителят провежда
преговори за определяне клаузите на договора с един или повече участници,
избрани от него след предварителен подбор;
 Процедура на договаряне без обявление, при която възложителят
провежда преговори за определяне клаузите на договора с едно или повече
точно определени лица;
 Конкурс за проект е процедурата, при която възложителят придобива план
или проект, избран от независимо жури въз основа на проведен конкурс със
или без присъждане на награди.

А. Критерии за избор на процедура по ЗОП, приложими за
класическите възложители
Класическите възложители (възложителите по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП) са длъжни
да прилагат следните правила при избора на конкретен вид процедура по ЗОП:
1. При обществени поръчки за доставка на стоки или за строителство
Принцип
Правилото за класическите възложители при обществена поръчка за доставка
на стоки или за строителство е, че възложителите имат право на избор между
открита или ограничена процедура.
Изключение
Класическите възложители имат право да се отклонят от горния принцип,
само когато са налице предвидените в чл. 83а, чл. 84 и чл. 90 от ЗОП предпоставки за
провеждане на състезателен диалог, съответно процедура на договаряне със или без
обявление (вж. за тези предпоставки глави 4, 5 и 6 на настоящия раздел).
2. При обществени поръчки за услуги
Принцип
Правилото за класическите възложители при обществена поръчка за
предоставяне на услуги е, че те имат право на избор между открита или ограничена
процедура, когато предмет на поръчката е предоставянето на услуга, посочена в
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Възможностите на класическите възложители за избор се разширяват и,
наред с откритата и ограничената процедура, обхващат и процедурата на
договаряне с обявление, когато предмет на поръчката е предоставянето на услуга,
посочена в ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Изключение
Класическите възложители имат право да се отклонят от горния принцип,
за услуги по ПРИЛОЖЕНИЕ №2 само когато са налице предвидените в чл. 83а,
чл.84 и чл. 90 от ЗОП предпоставки, а за услугите по ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 само
когато са налице предпоставките по чл. 83а и чл. 90 от ЗОП.
Внимание
Когато обществената поръчка включва едновременно услуги по приложения №
2 и № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗОП, тя се възлага по реда, предвиден за услугите,
чиято стойност е по-висока. В случай, че стойността на услугите по приложение № 2
е по-голяма от стойността на услугите по приложение № 3, възложителят няма
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право да избира и провежда процедура на договаряне с обявление, освен, при
наличието на специалните основания за това, предвидени в чл. 84 от ЗОП.

Б. Критерии за избор на процедура по ЗОП, приложими за секторните
възложители
Принцип
Секторните възложители (възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 от ЗОП) имат
право на свободен избор между открита процедура, ограничена процедура или
процедура на договаряне с обявление. Следователно, възможностите за избор на
процедура, приложими за секторните възложители, от една страна са по-широки от
тези на класическите възложители В известен смисъл обаче, този избор е ограничен,
поради невъзможността секторните възложители да използват процедурата
състезателен диалог.
Изключение
Секторните възложители имат право да се отклонят от горния принцип, само
когато са налице предвидените в чл. 103, ал. 2 от ЗОП специални предпоставки за
провеждане на процедура на договаряне без обявление (вж. за тези предпоставки
Раздел Три, Глава първа).

В. Избор на конкурс за проект
Конкурс за проект се провежда, когато възложителят желае, посредством
конкуренция на идеи и тяхното визуално представяне, да придобие най-доброто
решение на дадена задача.
Когато предмет на поръчката е придобиването на план или идеен проект по
смисъла на чл. 94, ал. 2 от ЗОП, възложителят (класически или секторен) следва да
открие и проведе конкурс за проект.

III. Правно значение на избора на конкретна процедура за възлагане
на обществена поръчка
Правното значение на избора на конкретен вид процедура за възлагане на
обществена поръчка е от значение не само за начина на нейното провеждане, но и за
нейната законосъобразност, както и за отговорността на съответните длъжностни
лица, представляващи възложителя.
Неспазването от възложителя на разпоредбите на ЗОП и на НВМОП води до
незаконосъобразност на действията или на решенията му, които може да бъдат обект на
обжалване от страна на заинтересовано лице пред Комисията за защита на
конкуренцията. При нарушаване на уредените в ЗОП правила за определяне стойността
на обществената поръчка с цел заобикаляне на законовия режим или при нарушаване
на определените срокове за провеждане на процедурите, виновните длъжностни лица
носят административнонаказателна отговорност съгласно чл. 128 от ЗОП.
Административнонаказателна отговорност носят и представляващите възложителя
лица, които са провели процедура на договаряне без да са налице предпоставките,
предвидени в ЗОП.
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IV. Общ и специален режим на възлагане на обществени поръчки по
ЗОП
В зависимост от вида на възложителя, ЗОП урежда два режима на възлагане на
обществени поръчки – общ и специален.
Общият режим по ЗОП се прилага за класическите възложители. Той е уреден в
Част втора на ЗОП (чл. 23 – чл. 101). По отношение на секторните възложители
общият режим на ЗОП намира приложение само, доколкото не са налице специални
правила, уредени в Част трета от ЗОП (чл. 102 – чл. 119).
Специалният режим на обществените поръчки, възлагани от секторните
възложители е разгледан в Раздел 3 на наръчника. Поради това в следващото
изложение ще бъдат разгледани само общите правила за уредените в ЗОП процедури.

V. Публикуване на предварително обявление за обществени поръчки
В определени от закона случаи възложителите са длъжни да публикуват
предварителни обявления за обществени поръчки. ЗОП дефинира разглежданите
обявления като предварителни, защото те се публикуват преди вземането на решение за
откриване на конкретна процедура за възлагане на обществена поръчка и имат за
предмет само планирани за съответната година обществени поръчки. За разлика от
обявленията за обществени поръчки, предварителните обявления не обвързват
възложителя да проведе анонсираните чрез тях процедури.
Целта на предварителните обявления е заинтересованите лица да получат
предварителна информация за обществените поръчки, които възложителите
възнамеряват да възложат през дадена година, за да могат да планират и подготвят
участието си в съответните процедури.
На това място следва да се отбележи, че при открита и при ограничена
процедура, публикуването на предварително обявление дава право на възложителите да
съкратят срока за подаване на оферти. Тази възможност е предвидена в чл. 64, ал. 2 и
чл. 81, ал. 2 от ЗОП и ще бъде разгледана на съответното систематично място.
Публикуването на предварително обявление е възможно и в случаите, когато
липсва задължение за това – по желание на възложителя, с цел съкращаване на
сроковете.

1. Случаи, в които възложителите са длъжни да публикуват
предварителни обявления:
 Чл. 23, ал. 1 от ЗОП задължава възложителите да публикуват предварителни
обявления за процедурите за възлагане на обществени поръчки или за
сключване на рамкови споразумения, които възнамеряват да открият през
следващите 12 месеца за:доставки на стоки, когато общата стойност без ДДС
за съответната категория стоки е равна на или по-голяма от 450 000 лв.;
 услуги, посочени в Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗОП по
категории, когато общата стойност без ДДС за съответната категория
услуги е равна на или по-голяма от 450 000 лв.;
 строителство, когато стойността на конкретната планирана поръчка без
ДДС е равна на или по-голяма от 1 800 000 лв. (при място на изпълнение в
страната) или 5 000 000 лв. (при място на изпълнение извън страната).
Анализът на чл. 23, ал. 1, т. 1 от ЗОП показва, че когато предмет на планираните
обществени поръчки е предоставянето на услуги, от значение за задължението на
възложителите да публикуват предварително обявление са само услугите, посочени в
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Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗОП, но не и услугите, изброени в
Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от закона. За втората група услуги възложителите
имат право, но не са длъжни да публикуват предварително обявление, независимо от
общата стойност на услугите.
За да се прецени, дали възложителят е длъжен да публикува предварително
обявление за обществена поръчка за доставка на стоки или услуги, се взима предвид
само съответната категория стоки или услуги посочени в Приложение № 2 към чл. 5,
ал. 1, т. 1 от ЗОП. Категорията стоки се определя съгласно номенклатурата на
Класификатора на обществените поръчки. Без значение е, дали общата стойност на
стоките или услугите от различни категории е равна или е над 450 000 лв.
Стойността на стоките или услугите (без ДДС), включени в дадена
категория, се определя по общия ред на ЗОП.
Така определената стойност на отделните стоки или услуги, включени в дадена
категория съгласно Класификатора на обществените поръчки се сумира, за да се
получи общата стойност на стоките или услугите от съответната категория. Когато
формираната по този начин обща стойност е равна или по-голяма от 450 000 лв.,
възложителят е длъжен да публикува предварително обявление.
В случай, че общата стойност без ДДС на планираните доставки на стоки или
услуги от дадена категория е под 450 000 лв., възложителят може, но не е длъжен да
публикува предварително обявление.

2. Съдържание и форма на предварителните обявления
Предварителните обявления съдържат подробна информация за:
 наименованието, адреса, телефона, факса и електронния адрес на
възложителя и на службата, от която може да се получи допълнителна
информация;
 за обществени поръчки за доставки - описание и количество или предвидена
обща стойност на стоките, включително на обособените позиции;
 за обществени поръчки за услуги - предвидената обща стойност на услугите
във всяка категория услуги по чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗОП, включително на
обособените позиции;
 за обществени поръчки за строителство - описание, обем и място на
извършване на строителството, включително на обособените позиции;
 датата на изпращане на обявлението.
Предварителните обявления се изготвят по образци, утвърдени от министъра на
икономиката и енергетиката, които са достъпни на електронния адрес на АОП в
интернет - http://www.aop.bg. Текстът, който възложителите попълват в конкретния
образец на предварително обявление не трябва да надвишава 650 думи.
1.

Образец на предварително обявление за обществена поръчка – Приложение №

3. Изпращане и публикуване на предварителните обявления
Възложителите изпращат предварителните обявления до “Държавен
вестник” по реда на чл. 4, ал. 1 от ППЗОП, а до АОП – по един от начините,
описани в чл. 6, ал. 1 от ППЗОП.
Съобщението за публикуване на предварителното обявление в профила на
купувача задължително се изпраща по електронен път.
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4. Срок за изпращане на предварителните обявления от възложителите
При наличието на разгледаните предпоставки, възложителите са длъжни да
изпращат предварителните обявления до 1 март на съответната година, за която са
планирани съответните обществени поръчки.
Когато възложителите са публикували предварително обявление в профила на
купувача, съобщението за него трябва да бъде изпратено също до 1 март на
съответната година.

VІ. Структура на процедурите по обществени поръчки
Всички видове процедури по обществени поръчки, уредени от ЗОП, разкриват
някои общи моменти. Техният анализ позволява обособяването на няколко етапа на
процедурата.

1. Откриване на процедурата
Подготвителният етап включва евентуалното публикуване на предварително
обявление за планираните от възложителя обществени поръчки за дадена година,
подготовката на документацията за участие в процедурата, нейното откриване с
решение на възложителя и публикуването на обявление за обществената поръчка∗.
2. Провеждане на процедурата
Този етап включва действията по продажба на документацията за участие,
предоставянето на евентуални разяснения по нея, приемането на офертите или
заявленията за участие, назначаването на комисия за провеждането на процедурата∗∗,
отварянето на офертите, проверката относно тяхната редовност и редовността на
кандидатите в процедурата, разглеждането, оценката и класирането на офертите.
3. Приключване на процедурата
Заключителният етап на процедурата обхваща решенията на възложителя за
определяне на изпълнител, както и сключването на договор за обществена поръчка с
него, решението за класиране на участниците в конкурса за проект или за прекратяване
на процедурата за възлагане на обществена поръчка.
В следващата глава ще бъде разгледана откритата процедура, която в найпълна степен разкрива общите моменти, приложими и за останалите процедури,
уредени от ЗОП. В отделни глави ще бъдат разгледани другите процедури, уредени от
ЗОП – ограничената процедура, състезателен диалог, процедурите на договаряне със
или без обявление и конкурсът за проект. Правилата за секторните възложители, както
и процедурите по възлагане на малки обществени поръчки са предмет на изложението в
Раздели 3 и 4 на наръчника.

∗
От гледна точка на процедурите за обществени поръчки, уредени в ЗОП, обявление не се публикува
единствено при процедурата на договаряне без обявление.
∗∗
При ограничената процедура, процедура на състезателен диалог и процедурата на договаряне с
обявление този етап включва и извършването на предварителен подбор.
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Глава втора
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ОТКРИТА
ПРОЦЕДУРА
Понятие, приложно поле и структура на откритата процедура
Чл. 16, ал. 4 от ЗОП определя откритата процедура като процедура, в която
всички заинтересовани лица могат да подават оферти.
Откритата процедура е приложима във всички случаи, в които не са налице
основанията за провеждане на състезателен диалог или на процедури на договаряне /с
или без обявление/. Наличието на предпоставки за провеждане на по-облекчените по
вид процедури по ЗОП, не лишава възложителя от възможността да проведе открита
процедура. Откритата процедура осигурява в максимална степен спазване на
принципите, заложените в чл. 2, ал. 1 от ЗОП при възлагане на обществени поръчки –
публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и
недопускане на дискриминация.
Общите правила за възлагане на обществени поръчки и за участие в тях намират
най-пълно приложение при откритата процедура по ЗОП. По тази причина, правилата
за различните видове процедури по ЗОП често препращат към откритата процедура. В
чл. 64-74 от ЗОП са предвидени конкретни правила за този вид процедура.
Структурата на откритата процедура обхваща следните етапи:
I. Откриване на процедурата
А. Решение за откриване на процедурата;
Б. Подготовка на обявление за обществена поръчка;
В. Подготовка на документация за участие;
Г. Оповестяване на решението и обявлението.
II. Провеждане на процедурата
А. Продажба на документация за участие и разяснения по документацията;
Б. Подаване на оферти;
В. Приемане на оферти;
Г. Назначаване на комисия за провеждане на процедурата;
Д. Разглеждане, оценка на офертите и класиране на участниците.
III. Приключване на процедурата
А. Определяне на изпълнител на обществената поръчка;
Б. Сключване на договор за обществена поръчка/ рамково споразумение; или
В. Прекратяване на процедурата при наличие на основание за това.
ІV. Използване на динамична система за доставки

I. Откриване на процедурата
Инициатор за откриване на конкретна процедура за възлагане на обществена
поръчка може да бъде само възложителят. Той е активната страна в процеса на
възлагане, тъй като чрез обществените поръчки се задоволяват неговите потребности от
доставки на стоки, услуги или строителство.
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В предвидените в чл. 23, ал. 1 или 4 от ЗОП случаи откритата процедура се
предхожда от публикуване на предварително обявление.

А. Решение за откриване на процедурата
Решението по чл. 25, ал. 1 от ЗОП е задължителен елемент при всяка процедура
за възлагане на обществена поръчка. ЗОП не поставя особени изисквания към
съдържанието на решението за откриване на процедурата, но задължава възложителя да
включи в него волеизявление за одобряване на обявлението за обществена поръчка и на
документацията за участие. Решението за откриване на процедура за възлагане на
обществена поръчка трябва да бъде в писмена форма. Възложителите ползват образец
на решение, утвърден от изпълнителния директор на АОП, който съдържа:
 номер и дата на решението;
 данни за възложителя /наименование, адрес, лице за контакти и др./;
 правно основание за откриване на конкретната процедура
При открита процедура по ЗОП в решението като правно основание се посочват
чл. 25, ал. 1 от ЗОП и чл. 16, ал. 8 от ЗОП.
 посочване на обекта и описание предмета на обществената поръчка, вкл. чрез
съответният цифров код, съгласно номенклатурата на Класификатора на
обществените поръчки;
 одобряване на документацията за участие в процедурата и на обявлението за
обществена поръчка;
 срок и орган, пред който може да се обжалва решението;
 подпис на възложителя или на лицето, което го представлява.
Внимание
Възложителят няма право да включва в решението за откриване на процедурата
условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават
участието на лица в обществените поръчки (чл. 25, ал. 5 от ЗОП).
Образец на решение за откриване/прекратяване на процедура и за удължаване
на срокове – Приложение № 16.

Б. Подготовка на обявление за обществена поръчка
Обявлението за обществена поръчка е способ, чрез който се оповестява
информация за конкретна обществена поръчка. За разлика от предварителните
обявления по чл. 23 от ЗОП, които съдържат информация за планираните от
възложителя обществени поръчки през следващите 12 месеца, обявленията за
обществени поръчки по чл. 25, ал. 2 от ЗОП се отнасят за откриване на конкретна
процедура. На практика, обявлението за обществена поръчка съдържа информацията,
необходима на потенциалните участници, за да преценят, дали да участват в
процедурата.
Подготовката на обявление за обществена поръчка е съществен елемент от етапа
„откриване на процедурата”. Обявлението следва да бъде изготвено преди вземането на
решение за откриване на процедурата, тъй като чл. 25, ал. 1 от ЗОП изисква
обявлението да бъде одобрено с решението за откриване на процедурата.
Б. 1 Задължително съдържание на обявлението за обществена поръчка
Обявленията за обществени поръчки се изготвят по образци, утвърдени от
министъра на икономиката и енергетиката. Те са достъпни на електронната страница на
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АОП в Интернет на адрес: www.aop.bg. Текстът, който възложителите могат да
попълват в образеца на обявлението не трябва да превишава 650 думи.
Чл. 25, ал. 2 от ЗОП посочва задължителните реквизити, които трябва да се
съдържат в обявлението за обществена поръчка. При открита процедура по ЗОП те
придобиват следното съдържание:
 данни за възложителя /наименование, адрес, лице за контакти и др./;
 вид на процедурата, която се провежда – открита процедура;
 обект на поръчката, количество и обем, вкл. обособените позиции, ако има
такива;
В рамките на този компонент от съдържанието на обявлението за обществена
поръчка, възложителят трябва да опише словесно обекта на обществената поръчка /т.е.
доставка на стоки, услуга или строителство/, но също и предмета на конкретната
обществена поръчка, която ще се изпълнява.
 код съгласно номенклатурата на Класификатора на обществените поръчки;
Цифровият код от Класификатора на обществените поръчки, който се посочва от
възложителя в обявлението трябва да съответства в максимална степен на словесното
описание на предмета на обществената поръчка. При липса на точен код, възложителят
следва да използва по-общите кодове, съдържащи се в класификатора. При
разминаване между словесното описание на предмета на обществената поръчка и
посочения цифров код, по силата на чл. 30, ал. 1 от ППЗОП предимство има текстовото
описание, тъй като чрез него възложителят може по-точно да опише потребностите си.
 място и срок за изпълнение на поръчката;
Когато при посочване на мястото на изпълнение на обществената поръчка е
налице разминаване между описанието с думи и описанието чрез код от
Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България /NUTS/,
за вярно се приема словесното описание (чл. 30, ал. 2 от ППЗОП).
 минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на
участниците, техническите възможности и квалификация, когато
възложителят определя такива, както и документите, чрез които те се
доказват;
ЗОП не задължава възложителите да поставят през участниците изисквания за
икономическо и финансово състояние, както и за технически възможности и/или
квалификация.
Когато възложителят реши да постави такива изисквания пред участниците, те
трябва да бъдат описани в обявлението за обществена поръчка. В този случай законът
изисква от възложителите да посочват минимални изисквания, които гарантират, че
съответният участник може да изпълни конкретната обществена поръчка. В
обявлението задължително се посочват и документите по чл. 50 и/или 51 от ЗОП, с
които участниците ще доказват съответствието си с поставените изисквания
При обществени поръчки за доставки, които изискват проучване на терена или
монтажни работи, предоставяне на услуги и/или изпълнение на строителство,
възложителят може да постави към участниците изисквания за техните умения,
ефективност, опит и надеждност да предоставят услугата или да извършат монтажа или
строителните работи (чл. 51, ал. 2 от ЗОП).
Внимание
Изискванията за икономическо и финансово състояние, както и тези за
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технически възможности и/или квалификация на участниците, вкл. документите, с
които се доказва съответствието с тях, трябва да са съобразени с предмета на
конкретната обществена поръчка и с нейния обем, вкл. стойност и количество /чл. 25,
ал. 6 от ЗОП, във вр. с чл. 50, ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от ЗОП/.
 условия и размер на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на
договора;
ЗОП дава възможност на възложителя да определи само условията и размера на
двата вида гаранции, но не и формата за представянето им от участниците.
За да даде възможност на потенциалните участници в откритата процедура,
които желаят да предоставят гаранция за участие под формата на парична сума, в
обявлението възложителя трябва да посочи точни данни за мястото, където сумата
може да бъде внесена в брой или да предостави достатъчна информация за
обслужващата го банка и за съответна банкова сметка.
При определяне на условията при гаранция за участие под формата на банкова
гаранция, възложителят трябва да определи крайният срок на валидността й. При
определяне срока на валидност на банковата гаранция възложителят следва да съобрази
максималната продължителност на конкретната процедура и предвидения в чл. 62, ал.1,
т. 2 от ЗОП краен срок за освобождаване на гаранциите за участие на класираните
участници - 3 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на
възложителя за определяне на изпълнител.
Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да бъде не по-кратък от
срока на валидност на офертите, определен от възложителя в обявлението за
обществена поръчка.
 условия и начин на плащане;
 срок на валидност на офертите;
Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците в откритата
процедура ще бъдат обвързани с направените от тях предложения за изпълнение на
обществената поръчка. Конкретният размер на този срок при открита процедура по
ЗОП трябва да бъде еднакъв за всички участници и да е определен от възложителя по
начин, който се съобразява с необходимото време за провеждане на процедурата и за
сключване на договор. Началният момент, от който започва да тече срокът за валидност
на офертите също трябва да е еднакъв за всички участници - напр. от датата,
определена за отваряне на офертите от комисията за провеждане на процедурата.
 критерий за оценка на офертите;
Критериите, по които е допустимо да бъдат оценявани офертите при открита
процедура са два - „икономически най-изгодна оферта” или ”най-ниска цена”. В
обявлението за обществената поръчка възложителят посочва кой от двата критерия е
избрал да приложи. При критерий „най-ниска цена” единственият показател, по който
се оценяват офертите, е предложената цена. При критерий „икономически най-изгодна
оферта”, предложенията на участниците в процедурата се оценяват по система от
показатели, свързани с обекта на конкретната обществена поръчка /напр. качество,
цена, срок за изпълнение, технически преимущества, естетически и функционални
характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, оперативни
разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ и др./.
 възможност за представяне на варианти в офертите;
Тази възможност може да бъде дадена на участниците от възложителя, само
когато определеният критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодна
43

оферта”. Допускането на варианти на офертите при критерий „най-ниска цена” би
нарушило правилото на чл. 55, ал. 1 от ЗОП, което допуска един участник да представя
само една оферта.
 възможност участниците да подават оферти само за една, за всички или
повече обособени позиции – когато обектът на обществената поръчка
включва няколко обособени позиции;
 място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за
участие;
 място и срок за получаване на офертите;
 място и дата на отваряне на офертите;
 дата на обнародване на предварително обявление по чл. 23 от ЗОП, ако има
такова;
 дата на изпращане на обявлението за обществена поръчка до „Държавен
вестник” за обнародване и до АОП за вписване в Регистъра на обществените
поръчки (а в случаите по чл. 45а, ал. 1 от ЗОП – и до “Официален
вестник” на Европейския съюз).
Изпращането на обявлението трябва да осигурява спазване на сроковете по чл.64
от ЗОП. В общия случай, между датата на изпращане и посочения в обявлението краен
срок за получаване на оферти трябва да има минимум 52 календарни дни.
Б. 2 Допълнително съдържание на обявлението
ЗОП дава възможност на възложителя да включи в обявлението и някои
допълнителни изисквания и условия. Те са приложими и при откритата процедура по
ЗОП:
 възможност за провеждане на електронен търг;
Предвиждането на електронен търг при конкретна процедура за възлагане на
обществена поръчка трябва да кореспондира с техническите възможности на
възложителя да осигури провеждането му. Електронен търг не може да бъде предвиден
от възложителя при обществени поръчки за услуги или строителство, които имат за
предмет интелектуална дейност, напр. проектиране на строителни обекти.
Внимание
Електронен търг е неприложим, когато използването му ще доведе до
ограничаване, предотвратяване или нарушаване на конкуренцията. Използването му не
може да води до промяна в предмета на обществената поръчка, определен от
възложителя.
 изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица;
 показателите за определяне на комплексната оценка на офертата, когато
критерият за оценка е „икономически най-изгодна оферта”;
 обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, които са основание за отстраняване на
участниците;
Внимание
При поставяне на изискването по чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП възложителят би
следвало да конкретизира ограничението. Резонно е да се изисква участниците в
процедурата да не са лишени от право да упражняват професия или дейност, пряко
свързана с конкретната обществена поръчка.
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 допълнителни изисквания за изпълнението на обществената поръчка,
свързани с опазването на околната среда, безработицата и разкриването на
работни места за лица с увреждания;
 възможност за подаване на оферти по електронен път;
Тази възможност трябва да се използва от възложителя, когато той разполага с
адекватно техническо оборудване, гарантиращо получаването и съхранението на
офертите, подадени по електронен път, съгласно изискванията на чл. 45, ал. 1 и на
чл.46, ал. 1 от ППЗОП.
 запазване на право за участие в процедурата за специализирани предприятия
или кооперации на лица с увреждания;
Поставянето на това условие от страна на възложителя е възможно само при
обществени поръчки, обектът на които е включен в списък, утвърден от Министерския
съвет, както и когато обществената поръчка ще се изпълнява по програми за защита на
заетостта на хора с увреждания.
 изисквания по чл. 49 от ЗОП - регистрация на участниците в професионална
организация или търговски регистър, а при обществени поръчки за услуги –
наличие на специално разрешение или членство в определена организация,
които дават възможност да се изпълнява съответната услуга;
 посочване, че въз основа на проведената процедура ще бъде сключено
рамково споразумение, както и мотиви за сключване на рамково
споразумение за срок по-дълъг от 4 години, ако възложителя ще използва
тази възможност.
Сключване на рамково споразумение не може да бъде предвидено, ако това би
довело до ограничаване, предотвратяване или нарушаване на конкуренцията.
Възложител, който пропусне да постави някое от изброените изискванията в
обявлението за обществена поръчка, няма възможност да направи това в друг
документ, съставен във връзка с процедурата /напр. в документацията за участие/. Това
правило не се отнася до показателите за оценка на офертите, при критерий за оценка
„икономически най-изгодна оферта”. Когато показателите не бъдат посочени в
обявлението за обществена поръчка, възложителят е длъжен да ги опише в
документацията за участие.
Внимание
Възложителят няма право да включва в обявлението за обществена поръчка
условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават
участието на лица в обществените поръчки (чл. 25, ал. 5 от ЗОП).
С цел да се даде възможност на възложителите да се произнесат по всички
въпроси, които трябва или могат да намерят отражение в обявлението за обществена
поръчка, задължителните и допълнителните компоненти от съдържанието на
обявлението са намерили отражение в образците, одобрени от министъра на
икономиката и енергетиката. Те са задължителни за използване от възложителите.
Образец на обявление за обществена поръчка – Приложение № 2.

В. Подготовка на документация за участие в процедурата
Документацията за участие трябва да съдържа цялата информация, необходима
на участниците за подготовка на офертите.
Документацията за участие задължително се одобрява от възложителя с
решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Това
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налага тя да е подготвена преди вземането на това решение. От друга страна,
документацията за участие е източник на информацията, съдържаща се в обявлението
за обществената поръчка, а самото обявление е елемент от документацията за участие.
При изработване на документацията за участие възложителят може да използва
свои експерти и/или външни консултанти, които, на по-късен етап, могат да участват и
в комисията за провеждане на процедурата.
В.1 Съдържание на документацията за участие
Според чл. 28, ал. 1 от ЗОП документацията за участие в процедурата включва:
 решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;
 обявлението за обществената поръчка;
 пълното описание на обекта на поръчката, включително на обособените
позиции;
Съгласно § 1, т. 16 от Допълнителната разпоредба на ЗОП „обособена позиция”
е такава част от обекта на обществената поръчка, която въпреки че може да бъде обект
на самостоятелна обществена поръчка, е систематично свързана с другите позиции от
обекта на обществената поръчка.
Чл. 15, ал. 4 от ЗОП въвежда специални изисквания към обществените поръчки с
обособени позиции. Тази разпоредба поставя условие стойността на обществената
поръчка да се изчислява като сбор от стойността на всички обособени позиции. Когато
общата стойност на обществената поръчка с обособени позиции е равна или надвишава
праговете по чл. 14, ал. 1 от ЗОП, ако възложителят реши да възложи изпълнението на
отделна обособена позиция в рамките на самостоятелна процедура, за нея ще е
приложим реда, съответстващ на общата стойност на обществената поръчка,
формирана като сбор от стойностите на всички обособени позиции.
 техническите спецификации;
Техническите спецификации се подготвят при спазване на правилата на чл. 3032 от ЗОП. Те трябва да дават възможност за равен достъп на участниците в
процедурата и да не създават необосновани пречки пред конкуренцията. За тази цел, на
възложителите е забранено при определяне на техническите спецификации да посочват
конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или
производство, които биха довели до облагодетелстване или до елиминиране на
определени стоки или лица.
По изключение, когато е невъзможно обектът на обществената поръчка да се
опише по правилата на чл. 30 от ЗОП, възложителят може да направи подобно
посочване, което задължително трябва да е придружено от израза „или еквивалентно”.
Невъзможността за прилагане на чл. 30 от ЗОП трябва да е обективна и да не произтича
от липса на опит и знания на възложителя и на неговите служители.
 минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите и
специалните изисквания за тяхното представяне, когато възложителят
допуска варианти на офертите;
Когато с обявлението за обществена поръчка възложителят е дал възможност на
участниците да представят варианти на офертите си, в документацията за участие е
необходимо да се посочат условията и изискванията за представянето им.
 инвестиционните проекти, когато се изискват при обществена поръчка за
строителство;

46

Инвестиционните проекти са задължителна част от документацията за участие
само, когато обществената поръчка е за строителство и предметът й налага изготвянето
на такива проекти, в съответствие с изискванията на специалните нормативни актове.
 показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на
комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е
„икономически най-изгодна оферта”;
Когато възложителят в обявлението за обществената поръчка е заложил като
критерий за оценка на офертите „икономически най-изгодна оферта”, в документацията
за участие задължително трябва да се посочат показателите за оценка на офертите
/напр. цена, срок за изпълнение, гаранционен срок и др./.
Внимание
При определяне на показателите за оценка на офертите, възложителят не може
да включва такива, които не се отнасят до изпълнението на обществената поръчка, а са
свързани с годността на самите участници в процедурата, т.е. с финансовото и
икономическо състояние, с техническите им възможности и/или квалификация /напр.
опит, препоръки за добро изпълнение, техническо оборудване и др./.
Възложителят определя относителната тежест на всеки от показателите в
рамките на общата оценка на офертата. Относителната тежест може да бъде посочена в
проценти или чрез максимални стойности в рамките на общата оценка. Когато не е
посочена относителна тежест на показателите, те се подреждат в низходящ ред.
Методиката за оценка на офертите също е задължителна част от документацията
за участие, когато зададеният критерий за оценка е „икономически най-изгодна
оферта”. В нея трябва да се съдържат точни указания за определяне на оценката на
офертите по всеки от показателите за оценка, при съобразяване с определената им
относителна тежест, както и правила за формиране на комплексната /общата/ оценка на
офертите. Относителната тежест на отделните показатели може да бъде изразена и чрез
максимална стойност в рамките на общата оценка. Когато по обективни причини
възложителят не може да определи относителна тежест на отделните показатели, той
може да ги подреди по важност в низходящ ред.
Методиката за оценка на офертите се прилага от комисията за провеждане на
процедурата, но се съдържа в документацията за участие, за да бъде известна и на
участниците в процедурата.
 образец на офертата, както и указание за подготовката й;
 проект на договор;
Проектът на договор, като част от документацията за участие в процедурата,
също съдържа условия и изисквания, поставени от възложителя. Той може да включва
две категории клаузи. От една страна, в проекта на договор възложителят може да
включва параметри за изпълнение, по които очаква да получи предложения в хода на
процедурата /напр. цена, срок за изпълнение и др./ От друга страна, в проекта на
договор възложителят може да поставя и изисквания за изпълнение на обществената
поръчка, по които не очаква предложения от участниците /напр. определя фиксиран
срок за изпълнение/.
При съставяне на клаузите от проекта на договор, възложителят трябва да се
съобрази с показателите за оценка на офертите /при критерий „икономически найизгодна оферта”/. Той не следва да предвижда клаузи с фиксирано съдържание по
параметри на обществената поръчка, за които очаква предложения от участниците, по
които те ще бъдат оценявани.
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Пример: В проекта на договор не може да има фиксиран срок за изпълнение –
20.08.2006 г., а като показател за оценка на офертите да е предвиден „срок за
изпълнение на обществената поръчка”.
При откритата процедура по ЗОП, няма етап на водене на преговори, поради
което проектът на договор е особено важна част от документацията за участие. Той,
заедно с офертата на спечелилия участник, формират окончателния договор за
обществена поръчка, който се подписва между страните.
При открита процедура, в която възложителят предвижда провеждане на
електронен търг, документацията за участие трябва да определя и:
 показателите на офертата, чиито стойности ще бъдат предмет на електронен
търг;
Тези показатели задължително трябва да са количествено, а не качествено
определими и да могат да се изразяват чрез цифри или проценти.
 минималните и/или максимални стойности на показателите от офертата,
предмет на електронен търг, които могат да бъдат предлагани от
участниците;
 информацията, която ще бъде предоставена на участниците по време на
електронния търг, както и кога ще им бъде предоставена;
 информация, свързана с реда за провеждане на електронния търг;
 условията, при които участниците могат да подават нови предложения, вкл.
минималната стъпка за промяна на показателите;
 информация за използваното електронно оборудване, условията и
техническите изисквания за свързване с него.
В документацията за участие може да бъде предвидена възможност за
разкриване по време на електронния търг на информация за предложени от другите
участници нови цени или нови стойности на показателите от офертата.
Внимание
Възложителят няма право да включва в документацията за участие условия или
изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в
обществените поръчки (чл. 25, ал. 5 от ЗОП).

Г. Оповестяване на решението и обявлението
Г. 1 Изпращане на решението и обявлението до Агенцията по
обществени поръчки
При открита процедура по ЗОП, възложителят е длъжен да изпрати решението
за откриване на процедурата и обявлението за обществена поръчка до Агенцията по
обществени поръчки. Срокът за изпращане е 7 календарни дни от датата на издаване на
решението за откриване на процедурата (чл. 7, ал. 1, т. 1 от ППЗОП). Изпратеното
обявление и данни от решението за откриване на процедурата се вписват в Регистъра на
обществените поръчки.
Решението и обявлението се изпращат до АОП по един от описаните в чл. 6, ал.1
от ППЗОП начини:
 на хартиен носител и на магнитен, оптичен или друг носител, който дава
възможност за възпроизвеждане на информацията, без използване на
електронен подпис;
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 на хартиен носител и по електронна поща, без използване на електронен
подпис;
 по електронен път с използване на електронен подпис;
 на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за
възпроизвеждане на информацията, с използване на електронен подпис.
Описаните начини за предаване на информация са алтернативни и равностойни.
Изборът между тях зависи от волята и техническите възможности на възложителя.
При изпращане на решението и обявлението, възложителите, които имат
открити партиди в Регистъра на обществените поръчки, посочват в съпроводителното
писмо до АОП номера на своята партида. Възложителите, които нямат открита
партида в регистъра, посочват в съпроводителното писмо до АОП и върху съответния
магнитен, оптичен или друг носител, своето наименование, както и датата на
решението за откриване на процедурата. При изпращане на информация по електронен
път посочените данни се попълват в полето „Предмет”.
Г. 2 Изпращане на обявлението до „Държавен вестник”
Едновременно с изпращането до АОП възложителите са длъжни да изпратят
обявлението за обществена поръчка и до “Държавен вестник”. Това задължение
следва да бъде изпълнено в 7-дневен срок от датата на вземане на решението за
откриване на процедурата. Самото решение не се изпраща до “Държавен вестник”,
тъй като не подлежи на обнародване.
Обявлението за обществена поръчка се изпраща на магнитен, оптичен или друг
носител, който позволява възпроизвеждане на информацията или по електронен път.
Обявленията за обществени поръчки се публикуват на електронната страница на
„Държавен вестник” в срок до 5 дни от изпращането им.
Г. 3 Изпращане на обявлението до Европейската комисия
В случаите, когато стойността на обществената поръчка, възлагана чрез открита
процедура по ЗОП, е равна или надхвърля праговете по чл. 45а, ал. 1 от ЗОП /при
възложители по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП/, след 01.01.2007 г. обявлението за обществена
поръчка се изпраща от възложителя задължително и до Европейската комисия за
публикуване в „Официален вестник” на Европейския съюз.
Изпращането на обявлението в този случай става по пощата, по електронен път
или по факс. Срокът за изпращане е 7 дни от датата на решението на възложителя.
Когато обявлението е изпратено по електронен път, то се публикува в
„Официален вестник” до 5 дни от изпращането му. При изпращане по пощата или по
факс, публикуването се извършва в срок до 12 дни.
Внимание
Информацията за обществена поръчка, чиято стойност е равна или надхвърля
праговете по чл. 45а от ЗОП, не може да се публикува в Република България преди
датата на изпращането й до Европейската комисия.
Обявлението за обществена поръчка, публикувано в Република България не
може да съдържа информация, различна от тази в обявлението, изпратено до
Европейската комисия. Единственото допустимо различие е посочването при
публикуване на обявлението в България на датата на изпращане на обявлението за
публикуване в „Официален вестник” на Европейския съюз.
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Г. 4 Публикуване на информация за обществената поръчка в пресата
След обнародване на обявлението за обществената поръчка в електронната
страница на “Държавен вестник”, ако желае, възложителят може да публикува
информация за обществената поръчка и в един местен вестник или национален
ежедневник. Тази възможност зависи от волята на възложителя и не е задължение за
него. Тя е приложима и за обществени поръчки със стойност равна или превишаваща
праговете по чл. 45а от ЗОП.
ЗОП поставя изискване както към момента, от който е допустимо да се
публикува допълнителна информация в пресата, така и към съдържанието на тази
информация. От една страна, тя не може да съдържа данни, които не са включени в
публикуваното обявление за обществена поръчка. От друга страна, допълнителната
информация, за да бъде полезна на потребителите , трябва да съдържа най-малко данни
за обекта на обществената поръчка, както и датата на обнародване на обявлението в
електронната страница на “Държавен вестник”.
Г. 5 Срок за представяне на оферти при открита процедура по ЗОП
При провеждане на открита процедура по ЗОП, възложителят следва да изпрати
обявлението за обществена поръчка едновременно до „Държавен вестник” и до
Агенцията по обществени поръчки най-малко 52 календарни дни преди крайния
срок за получаване на оферти, определен от възложителя.
Това е минималният срок, който възложителят е задължен да спазва. Той може
да бъде допълнително съкратен чрез различни способи, които не се изключват взаимно
и могат да се прилагат заедно.
Първата възможност за съкращаване на срока за получаване на оферти в
открита процедура по ЗОП е включването на конкретната обществена поръчка в
предварително обявление по чл. 23 от ЗОП, което:
 е изпратено за обнародване до „Държавен вестник” между 52 дни и 12
месеца преди изпращане за обнародване на обявлението за конкретната
обществена поръчка; и
 съдържа информация за обществената поръчка, налична към датата на
изпращане за обнародване на предварителното обявление.
В тази хипотеза, минималният 52-дневен срок по чл. 64, ал. 1 от ЗОП може да
бъде намален до 36 дни.
Внимание
Когато възложител желае да се възползва от съкратения срок по чл. 64, ал. 2 от
ЗОП /36 дни/, той е длъжен да публикува предварително обявление по чл. 23 от ЗОП,
дори да не са налице предпоставките за изготвяне на този вид обявление, съгласно
чл.23, ал. 1 от ЗОП /арг. чл. 23, ал. 4 от ЗОП/.
Втората възможност за съкращаване на срока за получаване на оферти при
открита процедура по ЗОП е изпращането на обявлението за обществена поръчка по
електронен път чрез попълването му on-line или чрез въвеждането му директно в
Регистъра на обществените поръчки чрез XML форма от упълномощен потребител,
идентифициран чрез електронен подпис.
В тази хипотеза срокът може да бъде съкратен със 7 календарни дни.
Третата възможност за скъсяване на срока за получаване на оферти при
открита процедура по ЗОП е осигуряването от страна на възложителя на пълен достъп
до документацията за участие в процедурата по електронен път и посочване в
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обявлението на адрес в Интернет, където тя може да бъде намерена. За да бъде
приложена тази хипотеза, достъпът до документацията трябва да е осигурен от датата
на обнародване на обявлението в електронен вид.
В тази хипотеза срокът може да бъде съкратен с 5 календарни дни.
Внимание
Дори, когато възложителят приложи всички възможности за съкращаване по
ЗОП, срокът за получаване на оферти не може да бъде по-кратък от 22 календарни дни.

II. Провеждане на процедурата
А. Продажба на документация за участие и разяснения по
документацията
А. 1 Продажба на документация за участие
След публикуване на обявлението за обществена поръчка всяко заинтересовано
лице може да закупи документацията за участие от възложителя.
Документацията за участие се предоставя на желаещите срещу заплащане на
определена парична сума, която се обозначава като „цена на документацията”. В нея
възложителят има право да калкулира разходите си по изработването на
документацията за участие.
Чл. 28, ал. 4 от ЗОП дава възможност на лицата, желаещи да закупят
документация, да я разгледат на място преди закупуването. Това налага, възложителите
да осигурят подходящи условия за упражняване на това право.
Възложителят не може да откаже да изпрати по пощата документацията за
участие на лице, проявило интерес. В този случай, освен цената на документацията,
съответното лице трябва да заплати и разноските по изпращането на документацията,
за което трябва да представи документ.
При предоставяне на документацията за участие, възложителят може да посочи
коя част от информацията, съдържаща се в нея има конфиденциален характер. Това се
отнася в максимална степен до техническите спецификации, които са неразделна част
от документацията за участие (чл. 31, ал. 1 от ЗОП).
Срокът за закупуване на документация трябва да съвпада с определения от
възложителя в обявлението за обществената поръчка краен срок за получаване на
оферти. Чл. 28, ал. 4, изр. 1 от ЗОП посочва, че документация за участие може да се
закупува до последния ден за получаване на оферти.
Със закупуването на документацията за участие лицата не придобиват
качеството „участници” в откритата процедура. Закупуването на документация не
обвързва съответното лице да подаде оферта в процедурата.
А. 2 Разяснения по документацията за участие
Всяко лице, което е закупило документация за участие, има право да поиска
писмено от възложителя разяснения по документацията. При открита процедура по
ЗОП възможният срок за упражняване на това право е до 10 дни преди изтичане на
крайния срок за получаване на оферти.
Всяко надлежно постъпило искане за разяснения задължава възложителя да даде
писмено разяснение в срок от 3 календарни дни. Той започва да тече от постъпване на
искането за разяснение. В разяснението не се посочва името на лицето, което го е
поискало.
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Дадените от възложителя разяснения по документацията се изпращат както на
лицата, които са ги поискали, така и на всички други лица, закупили документация за
участие и посочили адрес за кореспонденция. Разясненията се прилагат към
документацията, стават неразделна част от нея и се предоставят на всички лица, които
закупуват документация след даването на разяснението. Разясненията не трябва да
водят до промяна на първоначално определените условия.

Б. Подаване на оферти
При открита процедура по ЗОП лицата, които желаят да участват подават
оферти. Всяко лице може да подаде само една оферта. Тя може да бъде оттеглена,
изменена или допълнена до изтичане на крайния срок за получаване на оферти,
определен от възложителя в обявлението за обществената поръчка. Оттеглянето на
оферта след изтичане на крайния срок за получаване на оферти има като последица
задържане на гаранцията за участие в полза на възложителя.
Офертите задължително трябва да са на български език, включително когато
лицата, които ги подават са чуждестранни физически или юридически лица.
С подаването на оферта в откритата процедура, съответното лице придобива
качеството „участник в процедурата” по смисъла на § 1, т. 33 от Допълнителната
разпоредба на ЗОП.
Б. 1 Съдържание на офертата
Задължителното съдържание на офертата е описано в чл. 56 от ЗОП и включва:
а. документ за регистрация на участника, а когато той е физическо лице –
документ за самоличност
Участниците - юридически лица или еднолични търговци със седалище в
Република България прилагат към офертите си удостоверение за актуална съдебна
регистрация. Участниците - чуждестранни юридически лица представят в легализиран
превод съответен еквивалентен на актуалната съдебна регистрация документ, издаден
от съдебен или административен орган от държавата, в която са установени (чл. 24, ал.1
от ППЗОП).
Участниците - физически лица, които нямат качеството на еднолични търговци,
представят заверено копие от документа си за самоличност. Ако участникът е
чуждестранно физическо лице, завереното копие от документа за самоличност следва
да бъде представено в легализиран превод.
Когато в откритата процедура по ЗОП участва обединение от физически и/или
юридически лица, което само по себе си не е юридическо лице, документите за
регистрация, респ. документите за самоличност, се представят от всеки от участниците
в обединението.
Възложителят може да постави изискване удостоверението за актуална съдебна
регистрация или еквивалентният му документ /при участниците – чуждестранни
юридически лица/ да бъдат издадени определен период от време преди подаването на
офертата /напр. до 30 дни/. Това условие следва да бъде посочено в обявлението за
обществената поръчка. По този начин може да бъде намален рискът от неактуалност на
представения документ и на съдържащата се в него информация.
б. документ за гаранция за участие
ЗОП задължава възложителят да определя гаранция за участие, която трябва да
се представи от участниците в процедурата по възлагане на обществена поръчка.
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Функцията на гаранцията за участие е да обезпечи сериозността на подадените от
участниците оферти.
Размерът и условията на гаранцията за участие се определят от възложителя и се
посочват в обявлението за обществена поръчка. Гаранцията за участие винаги е
абсолютна сума – напр. 300 лв., която не може да надвишава 1 % стойността на
обществената поръчка.
Участниците сами определят формата, в която да представят гаранцията за
участие, като трябва да се придържат към посочените в ЗОП възможности - парична
сума /внесена по банков път или в касата на възложителя/ или банкова гаранция.
Внимание
Възложителят няма право да ограничава участниците при избора им на форма за
представяне на гаранцията за участие, респ. не може да възрази срещу представената
му банкова гаранция, вместо парична сума.
За да удостовери изпълнението на задължението си да предостави гаранция да
участие, участникът трябва да приложи към офертата си:
 банков или издаден от възложителя документ, удостоверяващ внасянето на
гаранцията за участие по посочената в обявлението банкова сметка,
съответно, нейното депозиране в брой /при избрана форма на гаранция за
участие „парична сума”/; или;
 оригинал на банкова гаранция с условия за усвояване, съвпадащи с
обявените от възложителя /при избрана форма на гаранция за участие
„банкова гаранция”/.
в. доказателства за икономическото и финансовото състояние на
участника по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за
обществена поръчка
Такива доказателства могат да са един или няколко от следните документи:
 удостоверения от банки или копие от застраховка за професионална
отговорност;
 годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато
публикуването им се изисква от законодателството на страната, в която
участникът е установен;
 информация за общия оборот и за оборота на стоките, услугите или
строителството, които са обект на поръчката, за последните три години в
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал
дейността си.
Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от
възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си
състояние с всеки друг документ, който възложителят, посредством комисията за
провеждане на процедурата, приеме за подходящ.
При участник в открита процедура по ЗОП, който е чуждестранно физическо
или юридическо лице или тяхно обединение, доказателствата за икономическото и
финансовото състояние, които са на чужд език, се представят и в превод (чл. 56, ал. 4 от
ЗОП).
Когато в откритата процедура участва обединение от физически и/или
юридически лица, което само по себе си не е юридическо лице, доказателствата за
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икономическото и финансово състояние се представят от всеки от участниците в
обединението.
г. доказателства за техническите възможности и/или квалификация по
чл.51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка
Такива доказателства могат да са един или няколко от следните документи:
 списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени от участника
през последните три години, включително стойностите, датите и
получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение;
 списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години,
придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни
обекти и строителните обекти, въведени в експлоатация през последните 5
години; препоръките посочват стойността, датата и мястото на
строителството, както и дали то е изпълнено професионално, и в
съответствие с нормативните изисквания;
 описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството и
оборудването за изпитване и изследване;
 списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на
качеството;
 образци, описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се
доставят, чиято автентичност трябва да бъде доказана, ако възложителят
изисква това;
 сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за
управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със
съответните спецификации или стандарти;
 документи,
удостоверяващи
образованието
и
професионалната
квалификация на участника и/или на ръководните му служители, или на
лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството,
както и доставката, когато включва услуги и/или подготовката и
въвеждането на обекта в експлоатация;
 декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за
броя на ръководните служители на участника за последните три години;
 декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за
изпълнение на обществена поръчка за услуги или строителство;
 данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще
използва за извършване на строителството;
 за обществените поръчки за строителство и услуги – описание на мерките за
опазване на околната среда, които участникът ще приложи при изпълнение
на поръчката, ако възложителят е предвидил такива в обявлението за
обществена поръчка.
В тази хипотеза възложителят изисква от участниците представяне на
сертификати, изготвени от независими лица, удостоверяващи съответствието на
участника с определени стандарти за опазване на околната среда, и посочва
екологичната или одиторската схема на Европейския съюз /EMAS/ или стандартите за
опазване на околната среда чрез съответните европейски или международни стандарти.
Когато в откритата процедура участва обединение от физически и/или
юридически лица, което само по себе си не е юридическо лице, доказателствата за
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технически възможности и/или квалификация се представят от всеки от участниците в
обединението.
Внимание
Участниците в процедурата могат да използват ресурсите на други физически
или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докажат, че имат
на свое разположение тези ресурси. Това правило важи и при участници – обединения
на физически и/или юридически лица (чл. 51а от ЗОП).
Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице
или тяхно обединение, доказателствата за техническите възможности и/или
квалификация, които са на чужд език, се представят и в превод (чл. 56, ал. 4 от ЗОП).
д. декларации от участника за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47,
ал.1, 2 и 5 от ЗОП
Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 1 от ЗОП възложителят отстранява от
процедурата участник, който:
 е осъждан с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:
♦ престъпление против финансовата, данъчната или осигурителна система,
включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс
/НК/;
♦ подкуп по чл. 301-307 от НК;
♦ участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;
♦ престъпление против собствеността по чл. 197-217 от НК;
♦ престъпление против стопанството по чл. 219-252 от НК.
 е обявен в несъстоятелност;
 се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно
националното си законодателство.
Тези обстоятелства се отнасят до всеки участник във всяка процедура за
възлагане на обществена поръчка. Наличието дори на едно от обстоятелствата по чл.47,
ал. 1 от ЗОП е абсолютна пречка дадено лице да бъде участник в процедура за
възлагане на обществена поръчка. С тази декларация участникът гарантира в хода на
процедурата, че отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 от ЗОП.
В офертата се включват декларации, удостоверяващи отсъствието на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП само в случай, че възложителят в обявлението
за обществената поръчка е посочил, че няма да допуска в процедурата участник, който:
 е в открито производство по несъстоятелност, е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите по чл. 740 от Търговския закон или се намира в
подобна процедура по националното си законодателство, включително
когато дейността на участника е под разпореждане на съда или той е
преустановил дейността си;
 е лишен от право да упражнява определена професия или дейност, съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
 има парични задължения към държавата или към община, съгласно чл. 162
от ДОПК, установени с влязъл сила акт на компетентен орган, освен ако не е
допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или има парични
задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или на
данъци, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
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В офертата следва да се представят декларации, които удостоверяват, че
членовете на управителните или контролни органи на участника /когато е юридическо
лице/ или временно заемащите такива длъжности, не са “свързани лица” по смисъла на
§1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавния служител∗ с възложителя
или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
С тези декларации участникът удостоверява съответствието си с изискването на
чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Декларациите, в частта им която се отнася до обстоятелства, свързани със самия
участник, се подписват от лице, което има право да го представлява. За обстоятелствата
по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, които се отнасят до управителите или до членовете на
управителните органи на участника, се подават декларации, които се подписват от
самите лица.
Участник в открита процедура по ЗОП, който е обединение на физически и/или
юридически лица, представя декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от
ЗОП за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно
обединение, декларациите, които са на чужд език, се представят и в превод (чл. 56, ал.4
от ЗОП).
Декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП се представят и от
подизпълнителите, ако такива е заявено, че ще участват при изпълнението на
обществената поръчка.
Образец на декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5
от ЗОП – Приложение № 48.
е. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката,
и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители
Съгласно чл. 24, ал. 2 от ППЗОП, когато офертата предвижда участие на
подизпълнители, в нея освен имената на подизпълнителите се посочват стойността,
процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената
поръчка, включително обособените позиции, която ще бъде изпълнена от всеки
подизпълнител.
Лица, които са дали съгласие да участват като подизпълнители при конкретна
обществена поръчка не могат да подават самостоятелна оферта в същата
процедура. Всеки от подизпълнителите трябва да представи документите по чл. 56,
ал.1, т. 1, 3, 4, 5 и 10 от ЗОП /т.е. документите, описани в б. „а”, „в”, „г”, „д” и „и”/.
ж. срок за изпълнение на поръчката
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е съществен елемент от
офертата. Чл. 24, ал. 3 от ППЗОП урежда допълнително изискване към съдържанието
на офертата, в случаите, когато предметът на обществената поръчка налага нейното
∗

Свързани лица по смисъла на Закона за държавния служител са:
1. съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия - без
ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен
включително;
2. лицата, едното от които участва в управлението на дружество, в което другото лице притежава акции или
дялове;
3. съдружниците;
4. дружество и лице, което участва в управлението на дружеството или притежава повече от 5 на сто от
дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
5. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.
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изпълнение на етапи. В този случай в офертата трябва да бъдат посочени конкретните
етапи и сроковете за изпълнение на всеки етап.
з. предлагана цена
Цената е основен параметър за изпълнение на всяка обществена поръчка,
включително на тези, при които възложителят е определил като критерий за оценка на
офертите „икономически най-изгодна оферта”.
Чл. 57, ал. 2 от ЗОП поставя особено изискване за начина на представяне на този
елемент от офертата. Предлаганата цена задължително трябва да се съдържа в отделен
запечатан непрозрачен плик с надпис „предлагана цена”. Той трябва да бъде поставен в
общия плик с офертата.
и. декларация, че в предложената цена е спазено изискването за
минимална цена на труда - в случаите, когато обществената поръчка е за
строителство
Тази декларация се представя както от основния участник, подал оферта, така и
от всички декларирани подизпълнители.
При участник – обединение на физически и/или юридически лица такава
декларация се подава от всеки субект, включен в обединението. Когато участникът е
чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, декларациите,
които са на чужд език, се представят към офертата и в превод.
й. друга информация, посочена в обявлението или в документацията за
участие
Обявлението за обществена поръчка може да включва допълнителни изисквания
за изпълнението на поръчката – напр. свързани с опазването на околната среда,
безработицата и разкриването на работни места за лица с увреждания, при спазване на
уредените в чл. 25, ал. 5 от ЗОП забрани за ограничаване на конкуренцията.
Документацията за участие също може да съдържа определени допълнителни
изисквания към съдържанието на офертите. В тези случаи, за да отговарят на
изискванията за пълнота и съответствие, офертите следва да включват поисканата от
възложителя информация.
к. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника
Всяка оферта трябва да съдържа списък на включените в нея документи. С цел
удостоверяване на автентичността на списъка, законът изисква той да бъде подписан
от участника.
Б. 2 Способи за подаване на офертите и изисквания за подаване
Начините за подаване на оферти са предвидени в чл. 57, ал. 1 и 5 от ЗОП и са
доразвити в ППЗОП.
Участниците могат да подават офертите си:
 на място при възложителя – лично от участника или от негов представител;
 по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка;
При използване на някой от посочените способи за подаване на оферти,
участниците трябва да ги представят в непрозрачен запечатан плик с ненарушена
цялост. Върху плика участникът трябва да посочи адрес за кореспонденция, телефон, а
по възможност факс и електронен адрес. Когато офертата се подава за самостоятелно
обособени позиции, върху плика се посочва и номера на позицията, за която се
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кандидатства. В плика с офертата трябва да се съдържа отделен непрозрачен запечатан
плик с надпис „Предлагана цена”.
 по електронен път, при спазване на Закона за електронния документ и
електронния подпис.
Подаването на оферти по електронен път е допустимо само, ако възложителят го
е предвидил в обявлението за обществена поръчка или в документацията за участие.
Причина за това е обстоятелството, че възложителят трябва да притежава
необходимото оборудване и софтуер, които да позволяват получаване на офертите без
да се разкрива съдържанието им. Видими трябва да остава само данните по чл. 41, ал. 3
от ППЗОП, които да позволяват завеждане на офертата в регистър при възложителя.
При оферти, подадени по електронен път, чл. 47, ал. 1 от ППЗОП предвижда
предлаганата цена да се изпраща с отделно електронно съобщение по реда за подаване
на цялата оферта, като в него се съдържа и указание за принадлежност на ценовата
оферта към основната оферта, подадена по електронен път.
При подаване на оферти по електронен път, участникът трябва да представи на
възложителя всички документи, които не са в електронен вид, лично или по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка. За да бъде приета за валидно подадена такава
оферта, документите, които не са в електронен вид, трябва да бъдат представени при
възложителя преди изтичане на крайния срок за получаване на оферти (чл. 57, ал. 5 от
ЗОП).
Внимание
При подаване на офертите, участниците имат право да посочат коя част от тях
има конфиденциален характер поради наличие на технически или търговски тайни.
Участниците имат право да изискват от възложителя да не разкрива тази информация.
За възложителя възниква задължение за опазване на информацията. Изключение е
допустимо само в хипотезите на чл. 44 и чл. 73, ал. 4 и 5 от ЗОП

Б. 3 Срок за получаване на офертите
Крайният момент, до който могат да бъдат подавани оферти в конкретна
процедура се определя от възложителя в обявлението за обществена поръчка. В
рамките на този срок, съответният участник трябва не само да подготви и подаде
своята оферта по някои от допустимите в ЗОП начини, но тя трябва и да бъде и
фактически получена при възложителя.
Внимание
Само оферти, които са получени при възложителя до определения от него краен
срок, се приемат за редовно подадени. Оферти, получени при възложителя след
изтичане на крайния срок подлежат на връщане, независимо от датата на тяхното
изпращане.
При открита процедура, ЗОП поставя определени изисквания за
продължителността на срока за получаване на оферти. В обявлението за обществената
поръчка възложителят определя само краен срок за получаване на оферти, който в
общия случай трябва да е най-малко 52 календарни дни от датата, на която
обявлението за обществената поръчка е изпратено до „Държавен вестник” и до АОП.
Когато възложителят използва различни способи за съкращаване на сроковете
при открита процедура, срокът за подаване на оферти се намалява. С цел да се осигури
възможност за подготовка и подаване на оферти при открита процедура, чл. 64, ал. 4 от
ЗОП изрично посочва, че при прилагане на всички възможности за съкращаване на
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срока за оповестяване при открита процедура, срокът за получаване на оферти не може
да бъде по-кратък от 22 календарни дни.
Не съществува пречка възложителят да определя по-дълъг от минималния срок
за получаване на оферти.
Внимание
При определяне на конкретната продължителност на срока за получаване на
оферти, възложителят трябва да се съобрази със сложността на обществената поръчка и
с времето, необходимо за изготвяне на офертите.

Б. 4 Удължаване на срока за получаване на оферти
Освен възможност за съкращаване на сроковете, чл. 65, ал. 2 от ЗОП задължава
възложителят да удължи срока за получаване на оферти, когато първоначално
определеният срок се окаже недостатъчен поради:
 необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към
документацията за участие;
 необходимост от оглед на мястото на изпълнение на обществената
поръчка.
При проявление на някоя от тези хипотези, възложителя удължава срока с не
повече от 30 календарни дни.
От друга страна, чл. 65, ал. 3 от ЗОП дава на възложителя право да удължи
посочения в обявлението краен срок за получаване на оферти с не повече от 30
календарни дни. Основание за удължаване на срока е липсата на получени оферти в
рамките на първоначално определения в обявлението за обществена поръчка срок. Тази
възможност е допустимо да бъде приложена еднократно в рамките на една процедура
за възлагане на обществена поръчка.
Всяка промяна в срока за получаване на оферти трябва да бъде публикувана в
„Държавен вестник” и в Регистъра на обществените поръчки.
Начините, по които може да бъде направено удължаването на срока в хипотезата
на чл. 65, ал. 3 от ЗОП са два – чрез определяне на нова крайна дата за получаване на
оферти или чрез определяне на нов срок в календарни дни /напр. 20 дни/. При
използване на вторият начин за задаване на срока за получаване на оферти, той започва
да тече от датата на публикуването му в електронната страница на „Държавен вестник”.
Внимание
Промяната в срока за получаване на оферти при открита процедура е
единственият параметър на обществената поръчка, който може да бъде изменен, без
това да наложи прекратяване на процедурата.
Образец на решение за откриване/прекратяване на процедура и за удължаване
на срокове – Приложение № 16.

В. Приемане на офертите
При открита процедура по ЗОП в рамките на определения в обявлението за
обществена поръчка срок за получаване на оферти, възложителят трябва да осигури
възможност за:
 приемане на офертите;
 съхраняване на офертите при запазване на целостта им и на поверителността
на информацията, съдържаща се в тях.
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Възложителят следва да организира подходящо място за приемане и
съхраняване на подадените оферти, като осигури и воденето на входящ регистър на
подадените оферти. За тази цел, възложителят може да използва общата деловодна
система или изрично да овласти длъжностно лице, което да отговаря за приемането на
офертите, за завеждането им в регистър и за съхраняването им до момента на
отварянето им от комисията за провеждане на процедурата.
При получаване на оферта, за възложителя възниква задължение за незабавното
й връщане на участника, когато:
 офертата е получена при възложителя след определения от него краен срок;
 офертата е в прозрачен, незапечатан плик или в плик с нарушена цялост.
На този етап се извършва първоначална проверка на офертите относно спазване
на изискванията за формата и сроковете за представянето им. Тя е възложена не на
комисията за провеждане на откритата процедура, която още не е назначена, а на
длъжностно лице при възложителя, натоварено с приемането на офертите и с воденето
на входящия регистър.
Офертите, които отговарят на изискванията на чл. 57 от ЗОП и са получени в
срок се приемат и се отразяват в регистър. В него срещу всяка оферта се посочват
пореден номер, дата и час на получаване на офертата, както и лице, което я е подало и
съответното му качество. Върху плика с офертата се посочват пореден номер, дата и
час на получаване на офертата. При лично подаване на оферта, на приносителя се
издава документ.
Когато са налице основания за незабавно връщане на офертата, те се вписват в
регистъра на възложителя.
В случаите, когато възложителят е допуснал подаване на оферти по
електронен път, той е длъжен да упълномощи длъжностно лице, което да отразява
офертите в регистър и да ги съхранява. Това длъжностно лице подписва декларация за
обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП, подобно на членовете на комисията за провеждане на
процедурата.
Внимание
Оферти, подадени по електронен път се считат за получени при възложителя,
след като се потвърди чрез електронно съобщение до изпращача, че те са регистрирани
в електронната му система (чл. 45, ал. 2 от ППЗОП).
Лицата, определени от възложителя да водят входящия регистър съставят
списък на участниците и на представените оферти, който представят на комисията за
провеждане на процедурата.

Г. Назначаване на комисия за провеждане на процедурата
При открита процедура по ЗОП подадените от участниците оферти се
разглеждат, оценяват и класират от комисия, назначена от възложителя. Тя е помощен
орган на възложителя в хода на процедурата. По този начин се създават гаранции, че
офертите ще бъдат разгледани и оценени обективно, от компетентни в съответната
област /според предмета на обществената поръчка/ специалисти. В хода на откритата
процедура възложителят не осъществява директен контакт с участниците или с техни
представители.
При този вид процедура комисията се назначава от възложителя след изтичане
на срока за получаване на оферти (чл. 34, ал. 4 от ЗОП). Назначаването става с писмен
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акт на възложителя, обикновено под формата на заповед. Тя се издава от възложителя
или от длъжностно лице, което има право да го представлява.
Съдържанието на заповедта за назначаване на комисията обхваща:
 номер и дата на акта за назначаване на комисията;
 номер и датата на решението за откриване на процедурата;
 датата и номера на обявлението за обществена поръчка;
 състав на комисията, с посочване на имената, длъжността и квалификацията
на нейните членове;
 имена на външните експерти, които се привличат като консултанти на
комисията и тяхната квалификация;
 имена на резервните членове на комисията;
 краен срок за приключване на работата на комисията, който не може да бъде
по-дълъг от крайния срок на валидност на офертите, определен от
възложителя в обявлението за обществената поръчка;
 подпис на лицето, което издава заповедта и печат.
Образец на заповед за назначаване на комисия/жури за провеждане на
процедура за възлагане на обществена поръчка/конкурс за проект - Приложение № 23.

Г. 1 Състав на комисията
ЗОП поставя определени изисквания към състава на комисията за провеждане на
процедурата, които трябва да се спазват от възложителя.
Съставът на комисията не може да се състои от по-малко от трима членове.
Задължително поне един от членовете трябва да е правоспособен юрист. Останалите
членове би следвало да притежават подходяща професионална квалификация и
практически опит, които да съответстват на обекта и сложността на обществената
поръчка. Възложителят определя председател на комисията, които се ползва със
същите права и задължения, както останалите членове на комисията.
В състава на комисията, освен служители на възложителя, като членове могат
да бъдат привличани и външни експерти в съответната област. Външни експерти,
освен като членове, могат да участват в комисията за провеждане на процедурата и
като консултанти. В този случай, те не стават част от състава на комисията, не
участват при вземане на решенията, а на определени етапи подпомагат с експертни
становища работата на комисията /напр. при разглеждане на офертите по същество/.
При избора на външни експерти, възложителите могат да използват списъците,
поддържани от изпълнителния директор на АОП с помощта на професионални
сдружения и организации от различни браншове. Тези списъци с експерти са достъпни
на страницата на АОП в Интернет, но не са задължителни за използване.
При назначаване на комисията възложителя определя и резервни членове. Те
могат да заместят титулярен член на комисията за провеждане на процедурата, в случай
на невъзможност от негова страна да продължи работата си /напр. поради
продължителна болест, командировка и др./. Препоръчително е поне един от
резервните членове на комисията да бъде правоспособен юрист.
Когато и встъпилият резервен член е възпрепятстван да продължи участието си
в работата на комисията, възложителят определя със заповед нов член, който подава
декларация по чл. 35, ал. 3 от ЗОП (чл. 29, ал. 1 от ППЗОП).
Като членове и консултанти на комисията за провеждане на процедурата могат
да бъдат назначавани само лица, които:
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 нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на
определен участник;
 не са "свързани лица" по смисъла на Търговския закон* с участник в
процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на
техните управителни или контролни органи.
За удостоверяване на съответствието с посочените изисквания по чл. 35, ал. 1,
т.1 и 2 от ЗОП, всеки от членовете на комисията, както и консултантите, ако има
такива, представят на възложителя декларация. Тя се подава при назначаването на
комисията, както и на всеки етап от работата й, когато настъпи промяна в
декларираните обстоятелства.
Когато спрямо някой от членовете на комисията възникнат обстоятелства по
чл.35, ал. 1, т. 1 или 2 от ЗОП, той не може да продължи участието си в работата на
комисията. При тази хипотеза, чл. 29, ал .2 от ППЗОП изисква да не се взема предвид
оценката на офертите, направена от съответния член на комисията, спрямо когото са се
породили пречките по чл. 35, ал. 1 от ЗОП.
Освен посочените обстоятелства по чл. 35, ал. 1 от ЗОП, членовете на комисията
и консултантите трябва да декларират, че ще пазят в тайна информацията, станала им
известна във връзка с работата им в комисията.
Образец на декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП за
член/консултант на комисия – Приложение № 22.
Възложителят може да определя възнаграждения за членовете на комисията. Те
са за негова сметка, както и всички други разходи, свързани с работата на комисията
/напр. консумативи, наем на зала и др./.
Възнаграждението на външни експерти, участващи като членове или
консултанти на комисията се определя с отделен договор за услуга.
Г. 2 Вземане на решения от комисията
Решенията на комисията в рамките на нейната компетентност се вземат не с
единодушие, а с мнозинство. Мнозинството /50 % + 1 глас/ се изчислява от пълния
състав на членовете на комисията. Всеки член на комисията има право да подпише
протокола с особено мнение, като задължително излага мотивите за това в отделен
документ - неразделна част от протокола на комисията.
Работата на комисията се отразява в протокол, който трябва да бъде подписан от
всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение.
Г. 3 Срок за работа на комисията
В акта за назначаване на комисията, възложителят трябва да определи срок за
работата й. Той трябва да бъде съобразен със сложността на обществената поръчка, но
във всички случаи не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите,
определен от възложителя в обявлението за обществената поръчка.

*

По смисъла на Търговския закон “свързани лица” са: съпрузите, роднините по права линия - без
ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен
включително; работодател и работник; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
съдружниците; дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на
глас в дружеството; лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; лицата, които съвместно
контролират пряко или косвено трето лице; лицата, едното от които е търговски представител на другото; лицата,
едното от които е направило дарение в полза на другото; лицата, които участват пряко или косвено в управлението,
контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от
обичайните.
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При открита процедура по ЗОП комисията започва своята работа след
получаване от възложителя /респ. от лицето, което води регистъра на получените
оферти/ на списъка с участниците и подадените оферти. Работата на комисията
приключва с предаването на възложителя на съставения от нея протокол. От този
момент започва да тече срокът за произнасяне на възложителя с решение за класиране
на участниците и за определяне на изпълнител на обществената поръчка. Това налага
датата на предаване на протокола от комисията на възложителя да бъде удостоверена
по подходящ начин /напр. със завеждане на протокола в деловодната система/.

Д. Разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците
След получаване на подадените оферти, комисията пристъпва към отварянето на
пликовете, в които те се съдържат.
Внимание
След започване работата на комисията, членовете й нямат право да изнасят
офертите от помещението, в което се провеждат заседанията. Нарушаването на тази
забрана по чл. 36, ал. 3 от ЗОП е скрепено с възможност за търсене на
административнонаказателна отговорност (чл. 128г от ЗОП).
Отварянето на офертите се извършва по реда на тяхното получаване и
отразяване в регистъра на възложителя.
Отварянето на офертите се извършва в деня и часа, определен от възложителя в
обявлението за обществена поръчка. При възникване на обстоятелства, които налагат
промяна на предварително обявените от възложителя условия /дата, място или час/ на
отваряне на офертите, той е длъжен да уведоми писмено всички участници.
При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.
Те се легитимират пред комисията с лична карта и документ, който удостоверява, че са
законни или упълномощени представители на съответния участник. Отсъствието на
представител на някое от лицата, подали оферти в процедурата, не е пречка за
започване работата на комисията за провеждане на процедурата.
Д. 1 Етап на формално допускане на офертите
След отварянето на пликовете с офертите, членовете на комисията проверяват
съответствието на приложените от участника документи със списъка, който е
задължителен елемент на всяка оферта, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП.
Представителите на участниците могат да присъстват при извършването на това
действие на комисията.
Целта на формалната проверка е да бъде установено дали в плика с офертата се
съдържат всички документи, които участникът твърди, че е приложил.
Внимание
Отварянето на офертите на този етап от работата на комисията не включва
отваряне на пликовете с ценовите оферти. При открита процедура, след отваряне на
пликовете с офертите, поне трима от членовете на комисията подписват плика с надпис
„Предлагана цена”. Това правило намира приложение, независимо от обявения от
възложителя критерий за оценка на офертите.
Когато критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”,
освен плика с ценовата оферта, най-малко трима от членовете на комисията трябва да
подпишат и всички документи, приложени от участника, в които се съдържа
информация, подлежаща на оценяване в процедурата.
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Липсата в плика с офертата на списък, подписан от съответния участник,
липсата в списъка на някой от документите, изискани от възложителя, както и липсата
в плика на документ, който е описан в списъка, са основания, които могат да мотивират
комисията да предложи на възложителя съответният участник да бъде отстранен
от по-нататъшно участие в процедурата /арг. чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП/.
Когато комисията констатира, че ценовата оферта не е приложена в отделен
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, тя има основание да
предложи отстраняване на участника съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
След проверка на съответствието между съдържанието на пликовете с офертите
и подписаните от участниците списъци, комисията продължава работата си при закрити
врати. Основание за това дава чл. 68, ал. 5 от ЗОП, който изрично посочва действията
на комисията, които могат да се извършват в присъствието на представители на
участниците.
Офертите, които не са предложени за отстраняване в резултат от формалната
проверка на съдържанието им, преминават на следващия етап от работата на
комисията.
Д. 2 Етап на допускане на участниците
На този етап от работата на комисията за провеждане на процедурата, на
проверка по същество се подлагат само онези документи, съдържащи се в плика с
офертата, които удостоверяват годността на съответния участник. Тук не се разглеждат
предложенията за изпълнение на обществената поръчка.
Целта на този етап е в резултат от него, до разглеждане по същество, респ. до
оценка и класиране, да бъдат допуснати само офертите на участници, които са
способни да изпълнят обществената поръчка.
Внимание
За да бъде „годен” даден участник, той трябва да отговаря както на общите
законови изисквания за участие в процедурите (чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП), така и на
поставените от възложителя изисквания за финансово и икономическо състояние,
технически възможности и/или квалификация. Те гарантират, че съответният участник
може да изпълни конкретната обществена поръчка.
На този етап комисията проверява съдържанието на декларациите,
удостоверяващи съответствието на участника и на евентуалните подизпълнители с
изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. Когато в обявлението за обществената
поръчка възложителят е поставил към участниците и изискванията по чл. 47, ал. 2 от
ЗОП, в офертата трябва да е приложена декларация за отсъствието на тези
обстоятелства спрямо съответния участник, както и на евентуалните подизпълнители.
В случай, че комисията констатира непълнота на декларациите /напр. те не
отразяват всички обстоятелства, подлежащи на деклариране/ или подаването им от
неоторизирани лица, тя може да предложи съответния участник да бъде отстранен.
Комисията трябва да отчита обстоятелството, че някои от изискванията на чл. 47 от
ЗОП се отнасят до самия участник, а други – до неговия управител или до членовете на
управителните му органи.
На този етап от работата си, комисията освен общите изисквания за годност на
участниците проверява и съответствието им с поставените от възложителя в
обявлението за обществената поръчка изисквания за финансово и икономическо
състояние, технически възможности и/или квалификация. За тази цел, на преглед се
подлагат документите, представени от участниците, за доказване на годността им.
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Внимание
Наличието в плика с офертата на всички изискани от възложителя документи по
чл. 50, ал. 1 и 2 и чл. 51 от ЗОП като доказателства за финансово и икономическо
състояние, технически възможности и/или квалификация не води автоматично до
заключение за годност на съответния участник. Съдържанието на документите трябва
да сочи, че участникът отговаря на изискванията на възложителя.
Несъответствието на даден участник с изискванията на възложителя за
финансово и икономическо състояние, технически възможности и/или квалификация,
мотивират комисията да предложи участника за отстраняване от по-нататъшно участие
в процедурата. При констатирано несъответствие с изискванията, основанието за
отстраняване, което може да приложи комисията е чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Когато не
са приложени документи, удостоверяващи съответствието на участника с изискванията
– основанието е чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
В случай, че участникът не е представил някои от изисканите от възложителя
документи по чл. 50 от ЗОП за доказване на съответствието му с изискванията за
финансово и икономическо състояние, като е декларирал едновременно с това
обективна невъзможност да представи необходимия документ, за него възниква право
да представи друг документ, удостоверяващ същите обстоятелства. В този случай,
комисията може да реши дали да приеме представения документ за подходящ и да
допусне участника или да предложи неговото отстраняване от процедурата.
Комисията може да поиска разяснения от участниците във връзка със
сертификатите и другите документи, които са представители за удостоверяване на
съответствието си с изискванията на възложителя за финансово и икономическо
състояние, технически възможности и квалификация (чл. 68, ал. 7 от ЗОП).
Участниците, които са преценени като „годни”, биват допуснати от комисията
до следващия етап от работата й, при който се разглеждат по същество предложенията
за изпълнение на обществената поръчка, съдържащи се в офертите.
Д. 3 Етап на разглеждане на офертите по същество
На този етап от работата на комисията, се извършва преглед на офертите на
участниците в процедурата за тяхното съответствие с изискванията на възложителя
относно изпълнението на обществената поръчка.
До разглеждане по същество се допускат само оферти на участници, за които
комисията на предходния етап от работата си е установила, че отговарят на
изискванията по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, както и на поставените от възложителя
изисквания за финансово и икономическо състояние, както и за технически
възможности и квалификация.
На разглеждане по същество се подлага офертата на съответния участник,
разработена според образеца, приложен от възложителя в документацията за участие
както и всички други документи, които подкрепят предложенията за изпълнението на
обществената поръчка.
При преценката за съответствие по същество, комисията съпоставя условията и
изискванията на възложителя, свързани с изпълнението на обществената поръчка,
които той е задал в обявлението и в документацията за участие с предложените от
участниците условия за изпълнение. На преценка подлежи и съответствието на
офертата с изискванията за форма на нейното представяне /напр. дали офертата е
подготвена според образеца, приложен към документацията за участие/.
В разглеждането на офертите по същество се включва и проверката на
представените от участниците варианти, когато те са били допуснати от възложителя.
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За всеки от предложените варианти комисията следва да прецени дали той съответства
на минималните изисквания към тях, поставени в документацията за участие.
Вариантите, които не отговарят на тези изисквания или не са представени по
определения от възложителя начин, не могат да бъдат допуснати до оценяване.
Съпоставка за съответствие с изискванията на възложителя се извършва от
комисията за всяка оферта поотделно.
Когато комисията не може да прецени съответствието поради неясноти в
офертата, тя има право да поиска писмено от съответния участник да представи
допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата. Това право
на комисията не следва да бъде използвано по начин, който води до допълване или
изменение на офертите на участниците.
В резултат от разглеждането на офертите по същество, комисията може да
установи несъответствия с изискванията на възложителя относно изпълнението на
обществената поръчка /напр. предложеният срок за изпълнение е по-дълъг от
максимално допустимия, според изискванията на възложителя; офертата не отговаря на
техническите спецификации; участникът е правил предложения по параметри на
изпълнението, които са фиксирани от възложителя и др./. Това е основание комисията
да предложи съответния участник, представил офертата, за отстраняване от
процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Частен случай на несъответствие на офертата с изискванията на възложителя е
непълнотата на офертата. Като „непълна” може да се приеме оферта, която не
съдържа предложения по всички параметри, свързани с изпълнението на конкретната
обществена поръчка, които възложителят е изискал. Непълнотата на офертата може да
се отнася до параметър на изпълнението, който ще бъде подложен на оценка от
комисията /напр. срок за изпълнение, гаранционен срок и др./, но може и да няма пряка
връзка с такъв параметър.
При констатирани случаи на непълни оферти, комисията предлага за
отстраняване съответния участник на основанието по чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
На етапа на разглеждане на офертите по същество комисията отваря и
ценовите оферти на участниците. Те трябва да бъдат представени в отделен запечатан
непрозрачен плик, съдържащ се в общия плик с офертата. Неспазването на това
изискване е основание съответният участник да бъде предложен за отстраняване от
процедурата по чл. 69, ал. 1, т. 4 от ЗОП още на етапа на формално допускане на
офертите.
Комисията има право да отвори само ценовите оферти на участниците, чиито
оферти са допуснати до разглеждане по същество (чл. 28 от ППЗОП), т.е. ценовите
оферти на участници, които не отговарят на изискванията по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП,
както и на тези за финансово и икономическо състояние, технически възможности
и/или квалификация, не следва да бъдат отваряни от комисията.
Не съществува задължение при отварянето на ценовите оферти да бъдат
поканени представители на участниците, но няма пречка за това.
След отваряне на ценовата оферта, комисията следва да извърши проверка за
нейната пълнота, за съответствието й с изискванията на възложителя, както и за
наличие на „необичайно ниска цена” по чл. 70 от ЗОП.
При констатиране на несъответствие с изискванията на възложителя, възниква
основание съответният участник да бъде предложен за отстраняване по чл. 69, ал. 1, т. 3
от ЗОП.
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При проверката по чл. 70, комисията следва да съпостави всяка ценова оферта
със средната цена на останалите оферти. Когато съответната ценова оферта е с повече
от 30 % по-ниска от средната цена на останалите оферти, тя следва да се третира като
„необичайно ниска”. Това обстоятелство поражда задължение за комисията да поиска
от съответния участник, предложил тази оферта да представи подробна писмена
обосновка на предложената цена.
Внимание
При формиране на основата за сравнение, участват само ценовите оферти на
участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане по същество, тъй като само
техните ценови оферти са отворени от комисията.
Писмото до участника с искане за обосновка се изпраща от комисията. В него се
определя конкретен срок за представяне на обосновката, който трябва да е разумен, но
не по-кратък от 3 работни дни от получаване на искането за обосновка от участника.
Образец на искане на комисия за представяне на обосновка на предложената
цена – Приложение №24.
Когато не се получи обосновка в определения срок, на основание чл. 70, ал. 3 от
ЗОП, съответният участник следва да бъде предложен от комисията за отстраняване от
процедурата.
При получаване на писмена обосновка, комисията следва да прецени
изложените от участника мотиви, като има две възможности:
 да предложи участника за отстраняване;
 да приеме обосновката.
Обосновката може да бъде приета, когато в нея са посочени обективни
обстоятелства, проявили се спрямо участника, които мотивират предложената от него
цена с:
 оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
 предложено техническо решение;
 наличие на изключително благоприятни условия за участника;
 икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
 получаване на държавна помощ.
Когато участникът мотивира цената си с получена държавна помощ, законовото
основание на която не може да се докаже в рамките на определения срок за представяне
на обосновката, комисията може да предложи участника за отстраняване на основание
чл. 70, ал. 4 от ЗОП.
Ако при своята преценка относно основателността на обосновката, комисията
приеме че не са налице обективни обстоятелства, които да мотивират предложената
ниска цена, комисията предлага съответния участник за отстраняване от процедурата
на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП.
Д. 3.1. Предложения за отстраняване на участници в процедурата
Завършването на етапа на разглеждане на офертите по същество е крайният
момент, до който комисията може да упражни правото си да предложи на възложителя
определен участник за отстраняване от процедурата. На етапите на оценяване на
офертите и класиране на участниците не могат да се проявят обстоятелства, които да
доведат до основание за отстраняване на участник.
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Внимание
На отстраняване подлежат участниците в процедурата, дори когато мотивите за
отстраняването им са свързани не със самите тях, а с представените от тях оферти.
Комисията не може да вземе самостоятелно решение за отстраняване на
участник от процедурата. Тя има право само да предложи на възложителя, с решението
си по чл. 73, ал.1 от ЗОП /за класиране на участниците и определяне на изпълнител на
обществената поръчка/ да отстрани съответния участник.
Предложенията за отстраняване задължително се мотивират от комисията, като
освен правното основание по чл. 69 или чл. 70 от ЗОП се посочват и конкретните факти
и обстоятелства, които мотивират предложението. Излагането на мотиви е от особена
важност, тъй като те трябва да бъдат възпроизведени в решението на възложителя.
Внимание
Въпреки че комисията е лишена от правото сама да взема решения за
отстраняване на участници в процедурата, предложението за отстраняване има за своя
последица неразглеждането на офертата на съответния участник на следващите етапи
от работата на комисията.
Пример: Ако спрямо конкретен участник е констатирано основание за
отстраняване на етапа на разглеждане на офертите по същество, въпреки че комисията
само предлага отстраняване, на практика офертата на този участник не може да бъде
оценявана и класирана.
Основанията, които могат да мотивират комисията да предложи отстраняване на
участник са посочени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП. Специфично основание за отстраняване се
съдържа в чл. 70 от ЗОП и то е свързано с невъзможност да се обоснове предложена
необичайно ниска цена.
На други основания, извън посочените в тези разпоредби, участниците не могат
да бъдат предлагани от комисията за отстраняване.
Прилагането на конкретните основания за отстраняване е разгледано на
съответното място при описанието на етапите в работата на комисията за провеждане
на процедурата.
Д. 4. Етап на оценка на офертите
До етапа на оценяване се допускат само оферти на участници, които отговарят
както на изискванията за годност, така и на поставените от възложителя изисквания,
свързани с изпълнението на обществената поръчка.
На този етап комисията прилага спрямо офертите предварително оповестения от
възложителя в обявлението за обществена поръчка критерий за оценка – „най-ниска
цена” или „икономически най-изгодна оферта”.
Когато критерият е „най-ниска цена”, не се извършва същинско оценяване и
може да не се присъждат и точки. Комисията подрежда офертите, като офертата,
съдържаща най-ниската цена заема първото място в подреждането.
При критерий „икономически най-изгодна оферта”, на етапа на оценяване,
комисията е длъжна да приложи спрямо всички оферти посочените в обявлението за
обществена поръчка или в документацията за участие показатели за оценка, като
съобрази отразената им тежест в комплексната оценка. В тези свои действия комисията
трябва да използва методиката за оценка на офертите, която е част от документацията
за участие в процедурата. Тя следва да съдържа ясни указания за комисията относно
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начина, по който да бъдат оценени офертите по всеки от показателите, както и относно
начина на формиране на комплексна оценка за всяка оферта.
Внимание
При оценяването комисията е длъжна да използва само посочените показатели
за оценка, отредената им тежест, както и методиката за оценка спрямо всички оферти,
допуснати до етапа на оценяване.
В резултат от етапа на оценяване, офертите получават комплексни оценки, с
които участват в етапа на класиране /при критерий „икономически най-изгодна
оферта”/ или се установят предложените от участниците цени /при критерий „найниска цена”/.
Примерна методика за оценка на офертите – образец Приложение №49.
Д. 4. 1. Оценяване при варианти на офертите
Когато обявеният критерий за оценка е „икономически най-изгодна оферта” и
възложителят е допуснал представяне на варианти на офертите, всеки вариант, който
комисията на етапа на разглеждане на офертите по същество е преценила, че отговаря
на минималните изисквания, следва самостоятелно да бъде подложен на оценка. При
оценяването на съответния вариант, спрямо него се прилагат показателите за оценка и
обявената от възложителя тежест в комплексната оценка.
Всеки предложен вариант в офертата на даден участник следва да получи
самостоятелна оценка от комисията. В етапа на класиране участникът ще бъде
представен само от един вариант на офертата си – онзи, който е получил най-висока
комплексна оценка.
Д. 4. 2. Електронен търг
При открита процедура по ЗОП, на етапа на оценяване на офертите може да бъде
приложен електронен търг, когато в обявлението за обществена поръчка възложителят
е предвидил това.
Електронният търг е подробно регламентиран в чл. 31-34 от ППЗОП. Неговото
провеждане е свързано с възможност за предлагане от участниците на:
 нови цени /при критерий „най-ниска цена”/;
 нови цени и/или на нови стойности на количествено измеримите показатели
от офертата, които подлежат на оценяване и са посочени в документацията за
участие /при критерий „икономически най-изгодна оферта”/.
При открита процедура с провеждане на електронен търг, етапът на оценяване
на офертите преминава през две фази.
На първата фаза комисията за провеждане на процедурата извършва
първоначална оценка на офертите. Оценката се прави според обявения от
възложителя критерий – „най-ниска цена” или „икономически най-изгодна оферта”.
Втората фаза от етапа на оценяване е провеждането на самия електронен
търг. Той се предшества от едновременно отправяне на покани до участниците, чиито
оферти са били предварително оценени, защото отговарят на изискванията на
възложителя. Поканите се изпращат от възложителя, като единствено допустимият
способ за това е по електронен път чрез използване на електронен подпис. Те
съдържат:
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 предложение до участниците да представят нови цени и/или нови стойности
на показателите от офертата, които възложителят в документацията за
участие е посочил и ще бъдат оценявани.
Обстоятелството дали участниците ще бъдат поканени да представят само нови
цени или нови цени и/или нови стойности на други показатели от офертата зависи от
критерия за оценка на офертите, определен от възложителя.
 ред за свързване с използваното при електронния търг електронно
оборудване;
 дата и час на началото на електронния търг;
 начин на приключване на електронния търг.
При критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта” в поканата се
посочват и:
 първоначалната оценка на офертите, извършена от комисията;
По този начин всеки участник може да установи своето място в класирането
след първоначалната оценка на офертите от комисията и да избере стратегия за начина
си на участие в предстоящия електронен търг.
 математическата формула, която ще се използва при електронния търг за
целите на автоматичното прекласиране въз основа на представените нови
цени и/или нови стойности на другите показатели на офертата.
Формулата трябва да включва тежестта на всички показатели, които формират
икономически най-изгодната оферта и са посочени предварително от възложителя в
обявлението или в документацията за участие.
 мерните единици за определяне на отделните показатели, необходими за
изчисляване на формулата.
Електронният търг започва не по-рано от 2 работни дни след датата на
изпращане на поканата от възложителя до участниците в него. В хода на
провеждането му, участниците, представят по електронен път нови предложения за
цените /при критерий „най-ниска цена/ или нови предложения за цените и/или за
стойностите на другите показатели от офертата /при критерий „икономически найизгодна оферта”/.
Електронният търг трябва да е организиран по начин, който да дава възможност
на всеки участник да вижда мястото си в класирането във всеки момент. Ако е
предвидено в документацията за участие, в хода на търга може да се предоставя
информация и за предложенията на другите участници. Тези действия трябва да се
извършват по начин, който не позволява да се разкрива кои са участниците в търга.
Зададената математическа формула за оценка на офертите при електронен търг
автоматично се прилага спрямо направените от участниците нови предложения. При
електронния търг по електронен път, без намеса на комисията /но в нейно присъствие/,
едновременно се извършва оценяване на офертите и класиране на участниците. Като
основа за това служат предлаганите от участниците нови стойности.
Когато при критерий „икономически най-изгодна оферта” е допуснато
представянето на варианти, при електронния търг всеки вариант се оценява по
предварително зададената математическа формула.
Електронният търг може да протече на последователни етапи, като на всеки етап
може да се обявява броят на участниците.
Електронният търг приключва по един от следните начини:
 с настъпването на датата и часа, посочени в поканата; или
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 когато не са получени нови предложения след изтичане на определения в
поканата срок; или
 когато всички етапи от електронния търг, определени в поканата, са
завършили.
Електронният търг приключва автоматично, без намеса на комисията. За нея
остава задължението да състави протокол, в който се посочват: състава на комисията,
списъка на участниците, резултатите от оценката и класирането и датата на съставяне
на протокола.
Внимание
Протоколът, който се съставя след провеждане на електронен търг не изключва
задължението на комисията за съставяне на протокол по чл. 72 от ЗОП. В него се
отразяват резултатите от етапите в работата на комисията, предшестващи
провеждането на електронния търг /напр. допускане на участниците, предложения за
отстраняване, резултати от първоначалната оценка на офертите и др./.

Д. 5. Етап на класиране на участниците
В този финален етап от работата на комисията участват всички участници, чиито
оферти са били оценявани на предходния етап. Комисията извършва класиране на
участниците, а не на техните оферти.
Участниците, чиито оферти са били оценени, се подреждат в низходящ ред
според степента на съответствие на офертите им с предварително обявените от
възложителя условия. В класирането се включват всички участници с оценени оферти,
въпреки че ЗОП допуска договорът за обществена поръчка да се сключи само с
класирания на първо място участник, а при наличие на основание за това – с
класирания на второ място.
Внимание
Когато в процедурата са представяни оферти с варианти, в класирането, един
участник може да бъде представен само от един вариант – този, който е получил найвисока комплексна оценка. По този начин се осигурява спазване на правилото, че един
участник може да бъде свързан само с една оферта и се избягва възможността няколко
места в класирането да се заемат от различни варианти, представени от един и същи
участник.
Резултатите от етапа на класиране са основата, върху която възложителят, с
решението си по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, определя изпълнител на обществената поръчка.
Д. 6. Протокол от работата на комисията
Резултатите от работата на комисията се отразяват в протокол. При провеждане
на поредица от заседания на комисията е възможно да се съставят отделни протоколи,
стига в тяхната съвкупност да съдържат информация за всички действия от работата на
комисията.
Чл. 72, ал. 1 от ЗОП поставя определени изисквания към съдържанието на
протокола на комисията. В него трябва да бъдат посочени:
 състав на комисията и списък на консултантите /ако има такива/;
 списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и
мотивите за това;
 становищата на консултантите /ако има такива/;
 резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти,
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включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките
по всеки показател, когато критерият за оценка е „икономически найизгодната оферта”;
 класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и
оценяване;
 дата на съставяне на протокола.
Протоколът задължително се подписва от всички членове на комисията,
включително от тези, които са изразили особено мнение. Комисията е длъжна да
предаде протокола от работата си на възложителя, заедно с цялата документация. С
това действие комисията приключва своята работа.
Образец на протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и
класиране на получени оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка –
Приложение № 25.
Д. 7. Присъствие на наблюдатели при работата на комисията за
провеждане на процедурата
След 01.01.2007 г. при провеждане на открита процедура за възлагане на
обществена поръчка, чиято стойност е над праговете по чл. 45а от ЗОП, при работата
на комисията, като наблюдатели, могат да присъстват експерти от Агенцията по
обществени поръчки (чл. 19, ал. 1, т. 22 от ЗОП). Подробна уредба на въпросите,
свързани с участието на наблюдатели е предвидена в чл. 50-55 от ППЗОП.
Инициативата за участие на наблюдатели при конкретна процедура може да
бъде както на изпълнителния директор на АОП, така и на съответния възложител.
Когато изпълнителният директор на АОП реши да изпрати наблюдатели, той
уведомява възложителя за това най-късно до 10 дни преди изтичане на крайния срок за
получаване на оферти в конкретната процедура. Възложител, който желае в работата на
комисията да присъстват наблюдатели от АОП прави искане до изпълнителния
директор на АОП най-малко 14 дни преди започване работата на комисията.
Отправените искания за изпращане на наблюдатели не обвързват изпълнителния
директор на АОП. Той може да вземе решение да изпрати или да откаже да изпрати
наблюдатели. За всяко от решенията си, той е длъжен да уведоми възложителя в 3дневен срок от получаване на искането му.
Когато при работата на комисията ще присъстват наблюдатели /без значение по
чия инициатива/, възложителят е длъжен да съобщи на АОП датата на започване
работата на комисията, както и датите на всяко следващо заседание. Уведомяването и в
двата случая трябва да е най-малко 3 дни преди съответното заседание.
Наблюдатели могат да бъдат експерти от АОП, които отговарят на изискванията
на чл. 35, ал. 1 от ЗОП, т.е:
 нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на
определен участник;
 не са "свързани лица" по смисъла на Търговския закон с участник в
процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на
техните управителни или контролни органи.
Те трябва да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали при участието си
като наблюдатели в комисията.
За посочените обстоятелства, наблюдателите от АОП подписват декларация.
При настъпване в хода на провеждане на процедурата на някое от обстоятелствата по
чл. 35, ал. 1 от ЗОП, съответният наблюдател е длъжен да си направи отвод, а
изпълнителният директор на АОП определя на негово място друг наблюдател.
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Внимание
Един и същ експерт от АОП не може да присъства като наблюдател при повече
от една процедура на конкретен възложител в рамките на една календарна година.
Наблюдателите имат право да присъстват при работата на комисията на всички
етапи – от отварянето на офертите до класирането на участниците, като ролята им е да
следят за спазването на закона. При участието си наблюдателите не стават част от
комисията, не се посочват и в акта за назначаването й. Те нямат право да вземат
отношение по разглежданите от комисията въпроси, да дават консултации и да
участват при вземането на решения. Наблюдателите не подписват протокола на
комисията.
За изпълнение на функциите им на наблюдатели, експертите от АОП имат право
на достъп до всички документи, свързани с процедурата /вкл. създадени от
възложителя или предоставени от участниците в процедурата/. Те могат да изискват от
възложителя справки и да правят извлечения от документи.
Когато в хода на участието си в работата на комисията, наблюдателите
констатират съществено нарушение на ЗОП, в деня на установяване на нарушението
или най-късно на следващия ден, те уведомяват едновременно възложителя и
изпълнителния директор на АОП.
Наблюдателите съставят доклад до изпълнителния директор на АОП, който
представят в срок до 3 дни от приключване работата на комисията. Когато в доклада са
отразени констатации за извършени нарушения, към него се прилагат и доказателства
/напр. извлечения от документи, заверени копия от документи и др./. В доклада могат
да бъдат предложени и препоръки.
Въз основа на доклада на наблюдателите, в 3-дневен срок от получаването му,
изпълнителният директор на АОП изготвя становище, в което отразява оценката за
работата на комисията с оглед нейната законосъобразност. Становището се изпраща
на възложителя.
При констатирани нарушения в хода на процедурата, в становището могат да
бъдат отправени и препоръки за отстраняването им. В този случай, за възложителя
възниква задължение да уведоми изпълнителния директор на АОП за предприетите
мерки в едномесечен срок.
Становище, в което са отразени нарушения, се изпраща и на Комисията за
защита на конкуренцията.

III. Приключване на процедурата
А. Определяне на изпълнител на обществената поръчка;
А. 1 Решение за класиране на участниците и за определяне на
изпълнител на обществената поръчка (чл. 73, ал. 1 от ЗОП)
След получаване на протокола на комисията, в който се съдържа класиране на
участниците в откритата процедура, в срок от 5 работни дни, възложителят е длъжен
да се произнесе с мотивирано писмено решение. То може да е издадено под формата на
заповед.
В съдържанието на решението по чл. 73, ал. 1 от ЗОП задължително се
включва:
 данни за възложителя;
 номер и дата на решението;
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 правно основание за издаването му – чл. 73, ал. 1 от ЗОП и протокол на
комисията за провеждане на процедурата /номер и дата/;
 номер и дата на решението за откриване на процедурата за възлагане на
обществена поръчка;
 датата и пореден номер на обнародваното обявление за обществена поръчка;
 отстранените участниците, и мотивите за това;
 класиране в низходящ ред на всички участници, чиито оферти са били
оценени от комисията за провеждане на процедурата;
 определяне на участника, класиран на първо място за изпълнител на
обществената поръчка;
 орган и срок за обжалване;
 име, длъжност и подпис на възложителя.
Внимание
Когато обществената поръчка е с обособени позиции, в решението по чл. 73, ал.
1 от ЗОП се отразяват класирането на участниците по всяка от позициите, отстранените
от участие по съответната позиция и мотивите за това. Възложителят трябва да
определи изпълнител на обществената поръчка по всяка позиция.
Образец на решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител
на обществена поръчка - Приложение № 28.
При издаване на решение за класиране на участниците и за определяне на
изпълнител, възложителят е длъжен да се придържа към протокола от работата на
комисията за провеждане на процедурата. Обвързващата сила на протокола на
комисията се разпростира както върху класирането на участниците, така и върху
предложенията за отстраняване на участници.
Внимание
Възложителят няма право да променя по своя преценка класирането на
участниците, предложено от комисията, да определя за изпълнител на обществената
поръчка участник, който не е класиран от комисията на първо място или да не приеме
предложенията на комисията за отстраняване на определени участници.

А. 2 Уведомяване на участниците за решението по чл. 73, ал. 1 от ЗОП
В срок от 3 календарни дни, препис от решението за класиране на участниците и
за определяне на изпълнител на обществената поръчка се изпраща на всички лица,
които са подали оферти в откритата процедура. Право да бъдат уведомени за това
решение имат както класираните участници, така и тези, които са отстранени от
участие.
Уведомяването се извършва от възложителя по някои от допустимите, съгласно
чл. 58а, ал. 5 от ЗОП способи:
 лично срещу подпис;
 с препоръчано писмо с обратна разписка;
 по факс;
 по електронен път при спазване на Закона за електронния документ и
електронния подпис.
В случаите на изпращане на решението по факс, то се счита за редовно
връчено на участниците, за които е предназначено, ако:
 е изпратено на посочения от съответния участник номер на факс; и
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 при възложителя е получено автоматично генерирано съобщение,
потвърждаващо изпращането (чл. 43 от ППЗОП).
В интерес на възложителя е да получи надлежно доказателство за датата на
получаване на преписа от решението от всеки участник в процедурата. По този начин,
може да бъде изчислен крайният срок за обжалване на решението за всеки участник.
Изтичането на този срок дава възможност да се предприемат действия за сключване на
договора за обществена поръчка и задължава възложителя в срок от 3 работни дни от
изтичането му да освободи гаранциите за участие, както на отстранените, така и на
класираните участници (чл. 62, ал. 1 от ЗОП).
Освобождаването на гаранциите за участие се извършва чрез възстановяване в
пълен размер, в брой или по посочена от участника банкова сметка, на паричната сума
/при участници представили гаранция за участие под формата на парична сума/. Когато
е представена банкова гаранция, освобождаването й се извършва чрез връщане на
оригинала на банковата гаранция от възложителя на съответния участник.
Не се освобождават, а се задържат от възложителя гаранциите за участие на
участници, които са обжалвали решението на възложителя по чл. 73, ал. 1 от ЗОП.
Задържането на гаранцията в този случай е възможно до окончателното решаване на
спора. Гаранцията за участие подлежи на връщане, независимо в чия полза е съдебното
решение.
Когато възложителят не спази сроковете за освобождаване на гаранциите за
участие, за участниците възниква право да претендират лихви.
А. 3. Уведомяване на Европейската комисия за отстраняване на
участник по чл. 70, ал. 4 от ЗОП
Когато с решението по чл. 73, ал. 1 от ЗОП е отстранен участник на основание
чл. 70, ал. 4 от ЗОП /поради невъзможност да се докаже в определения от комисията
срок законовото основание за получаване на държавна помощ/, възложителят е длъжен
да уведоми Европейската комисия (чл. 73, ал. 3, изр. 2 от ЗОП).
Това задължение влиза в сила от 01.01.2007 г.
А. 4 Последици на решението на възложителя по чл. 73, ал. 1 от ЗОП
Решението на възложителя за класиране на участниците и за определяне на
изпълнител има няколко последици:
 от датата на уведомяване или узнаване за решението, възниква възможност
за обжалването му пред Комисията за защита на конкуренцията;
Срокът, в който може да се упражни правото на обжалване започва да тече от
деня следващ датата на уведомяване на всеки отделен участник. В този смисъл,
изтичането на 10 дни от датата на изпращане на решението до участниците по някои от
допустимите способи, не дава право на възложителя да предприеме действия за
сключване на договор. Той трябва да изчака изтичането на срока за обжалване по
отношение на всеки от участниците.
Когато по една или друга причина даден участник не е бил уведомен за
решението, той може да упражни правото си да го обжалва в 10-дневен срок от
узнаване за издаването на решението.
 постъпване на искания за достъп до протокола на комисията за
провеждане на процедурата;
Възложителят е длъжен в срок от 3 календарни дни да осигури достъп до
протокола при постъпване на писмено искане за това. Участниците в процедурата
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могат да искат от възложителя да им предостави и копие от протокола, като
възложителят е задължен да го представи в тридневен срок.
Възложителят не е длъжен да осигурява достъп до онези части от протокола,
които съдържат информация, предоставянето на която противоречи на закон или
предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
 от този момент възниква правото и задължението на възложителя да
покани класирания на първо място и определен за изпълнител
участник за сключване на договора за обществена поръчка.

Б. Сключване на договор за обществена поръчка
Сключването на договор за обществена поръчка е желаният от възложителя
резултат от всяка процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласно § 1, т. 1 от
Допълнителната разпоредба на ЗОП „договор за обществена поръчка” е възмезден
писмен договор между един или повече възложители и един или повече изпълнители с
обект строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги, сключен след
проведена процедура по закона.
Внимание
Договори за строителство, доставки или услуги, сключени от възложител на
обществени поръчки, без да са предшествани от процедура за възлагане на обществена
поръчка, въпреки че са били налице основанията за провеждането й, не могат да бъдат
считани за договори за обществени поръчки. Такива договори в чл. 120а, ал. 2 от ЗОП
са определени като нищожни, поради нарушаване на закона.
За да бъде законосъобразно сключването на договора, трябва да бъдат
изпълнени поредица от условия и изисквания. Те са:
 наличие на издадено решение на възложителя по чл. 73, ал. 1 от ЗОП за
класиране на участниците и за определяне на изпълнител;
 изтичане на срока за обжалване на решението по чл. 73, ал. 1 от ЗОП;
 липса на подадена жалба до КЗК срещу решението за класиране на
участниците и за определяне на изпълнител, която да е придружена с
искане за налагане на временна мярка „спиране”;
 наличие на влязло в сила определение на Върховния административен съд,
с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка „спиране”, ако
такова искане е отправено заедно с подадената жалба до КЗК;
 представяне от страна на определения за изпълнител участник на
документи от компетентните органи за удостоверяване
липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП, както и на обстоятелствата по
чл.47, ал. 2 от ЗОП, ако те са били поставени от възложителя в обявлението
за обществената поръчка;
 представяне на документ за регистрация на юридическо лице, когато
избраният изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица,
и възложителят в обявлението за обществена поръчка е поставил изискване
за създаване на такова;
 представяне на гаранция за изпълнение на договора от определения
изпълнител на обществената поръчка;
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Б. 1 Срок за сключване на договора за обществена поръчка
Съгласно чл. 41, ал. 3 от ЗОП, възложителят сключва договора за обществена
поръчка в едномесечен срок, който започва да тече от различен момент:
 от изтичане по отношение на всички участници на срока за обжалване на
решението по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, когато не е подадена жалба или е
подадена жалба, но тя не е придружена от искане за налагане на временна
мярка „спиране”;
 от влизане в сила на определение на ВАС, с което се отхвърля искането за
налагане на временна мярка „спиране”, когато подадената жалба до КЗК е
била придружена с такова искане.
Внимание
ЗОП забранява на възложителя да сключва договора за обществена поръчка
преди изтичане на срока за обжалване.
Забрана за сключване на договора има и при наличие на жалба, придружена от
искане за налагане на временна мярка „спиране”. Подаването на жалба пред КЗК, която
не е съпроводена с искане за спиране на процедурата, не пречи на възложителя да
сключи договора за обществена поръчка.
Срокът по чл. 41, ал. 3 от ЗОП има инструктивен характер. Неспазването на
срока по обективни причини не препятства възможността за сключването на договора.
Когато без обективни причини изпълнителят не се яви в определеният от възложителя
срок за сключване на договора или изрично откаже да сключи договор, възложителят
може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран
участник (чл. 48, ал. 2 от ППЗОП).
Б. 2 Удължаване срока на валидност на офертите
Когато до сключването на договора за обществена поръчка е възможно да изтече
срокът за валидност на офертите, възложителят може да поиска от класираните
участници в откритата процедура да удължат срока на валидност на офертите си.
Крайният момент, до който може да бъде удължен срока е сключването на договора.
Евентуалното удължаване на срока на валидност на офертите трябва да бъде
извършено преди изтичането на първоначално определения срок на валидност и
зависи от волята на участниците. Те могат да не дадат съгласие за удължаване на срока
на валидност на офертите си.
Чл. 58, ал. 3 от ЗОП дава възможност възложителят да поиска от всички
класирани участници да удължат срока на валидност на офертите си. На практика,
обаче, договор може да бъде сключен само с класирания на първо и при определени
условия – с класирания на второ място участник. Т.е. удължаването на срока на
валидност на офертите на класираните след второ място участници е ненужно, тъй като
не може да доведе до сключване на договор в рамките на проведената процедура.
Б. 3 Страни по договора за обществена поръчка
Страни по договора за обществена поръчка са възложителя и определеният с
решението по чл. 73, ал. 1 от ЗОП за изпълнител участник в процедурата.
Изключение от това правило е допустимо в случай, че определеният за
изпълнител участник откаже да сключи договора. Отказът може да бъде изричен /чрез
нарочно волеизявление в този смисъл/. Чл. 48, ал. 2, изр. 2 от ППЗОП приема като отказ
и неявяването в срок, определен от възложителя за сключване на договора, без да се
посочват обективни причини за това.
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При наличие на отказ за сключване на договор от страна на класирания на първо
място участник, възложителят може да прекрати процедурата на основание чл. 39, ал. 1,
т. 4 от ЗОП или да определи за изпълнител на обществената поръчка класирания на
второ място участник в процедурата и да го покани за сключване на договор. Отказът
за сключване на договор и от страна на този участник задължава възложителя да
прекрати процедурата.
Отказът за сключване на договора за обществена поръчка води до възможност за
възложителя за задържане на гаранцията за участие на съответният участник. Когато тя
е представена под формата на банкова гаранция, възложителят може да упражни
правата си по нея.
Внимание
Възложителят няма право да определя за изпълнител на обществената поръчка
участник, класиран на трето или следващо място.

Образец на решение за определяне на нов изпълнител на обществена поръчка
– Приложение № 29.
Б. 4 Документи, които се представят при сключване на договора за
обществена поръчка
ЗОП и ППЗОП задължават определения за изпълнител участник да представи на
възложителя преди или най-късно при подписването на договора за обществена
поръчка документи от компетентните органи за удостоверяване отсъствието на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП, които в хода на процедурата са декларирани.
Когато възложителят в обявлението за обществена поръчка е посочил
обстоятелствата и по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, участникът, с когото се сключва договора за
обществена поръчка, трябва да представи съответни документи за удостоверяване
отсъствието и на тези обстоятелства.
Наборът от документи за обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП обхваща:
а. свидетелство за съдимост
Този документ се представя от:
 определения за изпълнител участник, когато той е физическо лице или
едноличен търговец;
 от управителя или от всички членове – физически лица от управителните
органи на определения за изпълнител участник – юридическо лице;
 от всички физически лица, които представляват членове на управителните
органи на определения за изпълнител участник, когато тези членове са
юридически лица;
При посочени в офертата подизпълнители, аналогичните на посочените по-горе
лица представят свидетелства за съдимост.
Чрез свидетелството за съдимост се удостоверява обстоятелството по чл. 47,
ал.1, т. 1 от ЗОП.
б. удостоверения за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП
При сключване на договора за обществена поръчка, определеният за изпълнител
участник, както и посочените в офертата му подизпълнители /ако има такива/,
представят удостоверение, издадено от съответния съд по регистрация, което доказва,
че посочените лица не са:
 обявени в несъстоятелност;
 в производство по ликвидация;
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в. удостоверение за обстоятелството по чл. 47, ал. 2, т. 1 от ЗОП
С това удостоверение се доказва, че определеният изпълнител не е в
производство по обявяване в несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че е
чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националното му
законодателство.
Внимание
Представянето на съдебно удостоверение, че определеният за изпълнител
участник или негов подизпълнител не се намират в производство за обявяване в
несъстоятелност е необходимо, само когато възложителят в обявлението за обществена
поръчка е поставил подобно ограничение за участие в процедурата.
г. удостоверение за обстоятелството по чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП
Този документ се представя от определения за изпълнител участник и от
неговите подизпълнители, само когато възложителят в обявлението за обществена
поръчка е поставил изискването по чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП – участникът да не е лишен
от право да упражнява определена професия или дейност.
д. удостоверения за липса на публични задължения към държавата и към
общини, от които да е видно, че участникът няма парични задължения към държавата и
към общини по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията, ако това е било предвидено в
обявлението за обществената поръчка.
е. документ за съдебна регистрация
Представянето на този документ е необходимо, когато в обявлението за
обществена поръчка възложителят е поставил условие, участниците в откритата
процедура – обединения на физически и/или юридически лица да създадат и
регистрират отделно юридическо лице. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано
с офертата, подадена от обединението в хода на процедурата.
ж. заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация
БУЛСТАТ при неперсонифицирано обединение
Представянето на тези документи се изисква, съгласно чл. 49, ал. 1 от ППЗОП в
случаите, когато определеният за изпълнител на обществената поръчка участник е
неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят
не е поставил в обявлението за обществена поръчка условие за създаване на
юридическо лице.
Когато неперсонифицираното обединение се състои от чуждестранни физически
и/или юридически лица, при сключването на договора за обществена поръчка, те
представят еквивалентни документи за регистрация /данъчна и по БУЛСТАТ/ от
държавата, в която са установени (чл. 49, ал. 2 от ППЗОП).
з. гаранция за изпълнение
Договорът за обществена поръчка не се сключва, докато определеният за
изпълнител участник не представи посочената от възложителя в обявлението гаранция
за изпълнение.
Условията и размерът на гаранцията за изпълнение са определени от
възложителя и не могат да бъдат променяни от участника, определен за изпълнител. С
цел изпълнителят да не се поставя в неблагоприятно положение, размерът на
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гаранцията за изпълнение може да се изчислява в посочения от възложителя в
обявлението за обществената поръчка процент, но съотнесен не към прогнозната
стойност на поръчката, а към стойността на договора, който предстои да се сключва.
За удостоверяване изпълнението на задължението за представяне на гаранция за
изпълнение, преди или най-късно при сключването на договора, участникът, определен
за изпълнител, депозира при възложителя един от следните документи:
 банков документ, удостоверяващ внасянето на гаранция за изпълнение в
определения размер по банкова сметка, посочена от възложителя;
 квитанция/вносна бележка за внасяне на гаранцията за изпълнение в касата
на възложителя;
 оригинал на банкова гаранция за сума, равна на определената от възложителя
и валидна за срока на договора.
Внимание
Възложителят не може да ограничи участника, определен за изпълнител при
избора му на формата за представяне на гаранция за изпълнение. Възложителят е
длъжен да приеме както гаранция, представена като парична сума, така и валидно
издадена банкова гаранция.

Б. 5 Представяне на документи от изпълнители-чуждестранни лица
Чл. 48, ал. 1 от ЗОП изрично посочва, че не могат да участват в процедурите за
възлагане на обществени поръчки чуждестранни лица, спрямо които са налице
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП в държавата, в която съответният участник е
установен.
Това налага при подписване на договора за обществена поръчка с участник –
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, да бъдат
представени документи, доказващи отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от
ЗОП, както и на тези по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, ако възложителят ги е посочил в
обявлението за обществена поръчка.
Документите, които изпълнителите - чуждестранни лица могат да представят са:
 удостоверения, издадени от компетентен орган в съответната държава;
 извлечение от съдебен регистър;
 документ, издаден от съдебен или административен орган в съответната
държава, които е еквивалентен на документите, издавани от българските
органи.
Внимание
Когато в държавата, в която е установен участника, определен за изпълнител на
обществената поръчка, не се издават документи за удостоверяване на обстоятелствата
по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, както и на всички обстоятелства по чл.47, ал. 1 от ЗОП,
съответното лице може да представи на възложителя клетвена декларация, когато тя
има правно значение по силата на законите на държавата, в която е установен
участникът.
Когато клетвената декларация няма правно значение, участникът –
чуждестранно лице може да представи официално заявление от негова страна,
направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен
професионален или търговски орган в държавата, в която е установен.
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Б. 6 Съдържание на договора за обществена поръчка
Съдържанието на договора за обществена поръчка при открита процедура по
ЗОП трябва да бъде формирано от клаузите в проекта на договор, приложен към
документацията за участие и от всички предложения от офертата на участника, въз
основа на които той е бил определен за изпълнител.
Неспазването на това изискване е скрепено с възможност за търсене на
административнонаказателна отговорност (чл. 128д от ЗОП).
Договорът за обществена поръчка задължително трябва да включва срок за
изпълнение на доставките, услугите или строителството, предмет на конкретната
обществена поръчка, тъй като ЗОП забранява сключването на безсрочни договори за
обществени поръчки.
Тъй като ЗОП не съдържа разпоредби относно условията и сроковете за
задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение, възложителят трябва да
предвиди тези условия в договора за обществена поръчка (чл. 63 от ЗОП).
За всички неуредени в ЗОП въпроси, свързани със сключването, изпълнението и
прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на
Закона за задълженията и договорите и на Търговския закон.
Б. 7 Рамково споразумение
Като резултат от провеждане на открита процедура възложителят има
възможност да сключи рамково споразумение вместо договор, ако е посочил това в
обявлението за обществената поръчка.
Рамковото споразумение за обществена поръчка е разгледано подробно в глава
седма от настоящия раздел.
Б. 8 Последици от сключването на договора за обществена поръчка
Със сключването на договора за обществена поръчка приключва процедурата за
възлагане на обществена поръчка. От този момент, възложителят и изпълнителят са
обвързани с клаузите на договора за срока на неговото действие.Сключването на
договора за обществена поръчка поражда задължение за възложителя да изпрати до
Агенцията по обществени поръчки информация за сключения договор. Информацията
се подготвя от възложителя по образец, утвърден от министъра на икономиката и
енергетиката и подлежи на вписване в Регистъра на обществените поръчки, освен
когато оповестяването й противоречи на закон. Това обстоятелство се мотивира от
възложителя. Информацията, която не намира отражение в Регистъра на обществените
поръчки се ползва за статистически цели.
Срокът, в който възложителят трябва да изпълни своето задължение за
изпращане на информация е 7 календарни дни от датата на сключване на договора.
Внимание
При сключване на договори след проведени процедура с обособени позиции, от
сключването на всеки отделен договор /по различните обособени позиции/ тече
самостоятелен 7 дневен срок за изпращане на информация до Регистъра на
обществените поръчки.
Информация се изпраща до АОП и при сключване на рамково споразумение в
резултат от проведена открита процедура по ЗОП. Срокът за изпращане е 7 календарни
дни от сключването на рамковото споразумение. За отделните договори, които се
подписват през срока на действие на рамковото споразумение, също се изпраща
информация по АОП в 7-дневен срок от подписването на всеки договор.
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При обществени поръчки на стойност над праговете по чл. 45а от ЗОП,
информация за сключените договори и рамкови споразумения, се изпраща и до
Европейската комисия.
Образец на информация за сключен договор – Приложение № 3.

Б. 9 Изменение на сключен договор за обществена поръчка
Чл. 43, ал. 1 от ЗОП забранява изменение на сключения договор от
страните.
Изключение от това правило се допуска само в случаите, посочени в чл. 43, ал. 2
от ЗОП.
 когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете
за изпълнение на договора;
Съгласно § 1, т. 14 от ДР на ЗОП непреодолима сила е налице, когато възникнат
обстоятелства от извънреден характер, които възложителят, при полагане на дължимата
грижа не е могъл и не е бил длъжен да предвиди и предотврати.
 изменение на държавно регулирани цени;
Това са цени на стоки и/или услуги, за които съответен държавен орган може да
определя фиксирана или пределна стойност.
 намаляване на договорените цени в интерес на възложителя.
При възникване на определени условия в хода на изпълнение на договорите за
обществени поръчки е възможно изпълнителят да предложи на възложителя да намали
договорените цени. Това предложение може да бъде прието от възложителя само при
условие, че не е съпътствано от изменение на други параметри.
Б. 10 Прекратяване на договора за обществена поръчка
Договорът за обществена поръчка, както всеки друг договор, може да бъде
прекратен, поради възникване на обстоятелства от различен характер /напр. изтичане
на срока на действие, взаимно съгласие на страните, неизпълнение и др./
Чл. 43, ал. 3 от ЗОП предвижда специално основание за прекратяване на
договора за обществена поръчка от страна на възложителя. За прилагане на това
основание е необходимо след сключването на договора да настъпи обстоятелство,
което има за своя последица невъзможност за възложителя да изпълни задълженията си
по договора.
С цел да се осигури защита на изпълнителя при тази хипотеза на прекратяване,
ЗОП изрично посочва, че възложителят дължи обезщетение на изпълнителя за
претърпените от последния вреди от сключването на договора за обществена поръчка.
Прекратяването на договора за обществена поръчка в хипотезата на чл. 43, ал. 3
от ЗОП не освобождава възложителя от задължението да заплати на изпълнителя
възнаграждение за работата, извършена до момента на прекратяването.
Б. 11 Изпращане на допълнителна информация до Агенцията по
обществени поръчки
Чл. 5, ал. 3 от ППЗОП урежда три хипотези, в които възложителят следва да
изпрати допълнителна информация до Агенцията по обществени поръчки за
вписване в Регистъра на обществените поръчки във връзка с договорите за обществени
поръчки.
Първата хипотеза, при която възложителят трябва да изпрати допълнителна
информация, е свързана със случаи, в които при сключването му договорът за
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обществена поръчка не съдържа точна стойност, която може да бъде посочена в
първоначалната информация по чл. 44, ал. 1 от ЗОП. След приключване изпълнението
на договора, възложителят трябва да изпрати информация за стойността на договора.
Втората хипотеза на изпращане на допълнителна информация е свързана със
случаи, когато първоначално определената стойност на договора, посочена в
информацията по чл. 44, ал. 1 от ЗОП не съвпада с фактически изплатените суми по
договора при неговото приключване.
Третата хипотеза е свързана с предсрочно прекратените договора за
обществени поръчки, без оглед на основанието за това. Допълнителна информация
обхваща както уведомление за факта на предсрочното прекратяване, така и за размера
на изплатените на изпълнителя суми до момента на прекратяването /ако има такива/.
Срокът за изпращане на допълнителната информация е 7-дневен и тече от
прекратяването на договора или от изтичане на срока за неговото изпълнение (чл. 7,
ал.1, т. 3 от ППЗОП).
Образец на информация за удължаване/прекратяване на динамична система за
доставки и за промяна в стойността на договор - Приложение №19.

В. Прекратяване на процедурата при наличие на основание за
това
Възможно е откритата процедура да не се развие в пълния си обем, поради
възникване на предвидено в чл. 39, ал. 1 от ЗОП основание за прекратяване. То може да
се прояви на всеки етап на процедурата до сключването на договор за обществена
поръчка, включително непосредствено след нейното откриване.
Прекратяването на процедурата препятства по-нататъшния й ход.
Внимание
При провеждане на процедура, при която предмета на обществената поръчка е
разделен по обособени позиции, прекратяването може да не засегне цялата процедура, а
само някоя/и от обособените позиции. В този случай, не съществува пречка по
позициите, за които няма прекратяване, да се издаде решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП и
да се сключи договор за обществена поръчка.

В. 1 Основания за прекратяване на процедурата
Откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка поражда
определени очаквания и права за участниците. По тази причина, възложителят няма
право да прекратява произволно вече открита процедура. В чл. 39, ал. 1 от ЗОП се
съдържат изрично и изчерпателно посочени условия, при наличието на които
законосъобразно може да бъде взето решение за прекратяване на процедурата.
Прекратяването на процедура за възлагане на обществена поръчка без наличие
на основание за това е скрепено с възможност за ангажиране на
административнонаказателна отговорност (чл. 131 от ЗОП).
Основанията за прекратяване на процедурите по ЗОП могат да бъдат разделени
на две групи – основания, свързани с възложителя и основания, свързани с
участниците в процедурата.
В. 1.1. Основания за прекратяване на процедурата, свързани с възложителя
а. недостатъчност на финансовия ресурс, който възложителят може да
осигури (чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП)
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Това основание за прекратяване на процедурата настъпва, когато всички
подадени в откритата процедура ценови оферти надхвърлят финансовите средства,
които възложителят може да осигури за изпълнение на конкретна обществена поръчка.
Причината за проявление на това основание може да бъде различна – напр. липса или
неправилно маркетингово проучване от страна на възложителя; прекалено високи цени,
предложени от участниците в процедурата и др.
За да прекрати процедурата на основанието по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП,
възложителят трябва да се съобразява със средствата, които може да осигури за
изпълнението на обществената поръчка.
б. отпадане на необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на
съществена промяна в обстоятелствата, включително и при невъзможност да се
осигури финансиране (чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП)
За да бъде приложено това основание за прекратяване е необходимо да се
проявят едновременно следните предпоставки:
 настъпване на съществена промяна в обстоятелствата, свързани с
обществената поръчка;
 причините за настъпване на промяната в обстоятелствата не са могли да
бъдат предвидени от възложителя;
 настъпилата промяна води до отпадане на необходимостта от провеждане
на процедурата.
Пример: Открита е процедура за възлагане на обществена поръчка за
извършване на основан ремонт на определена сграда. В хода на процедурата, сградата е
предоставена от държавен орган на друго лице, което води до отпадане на
необходимостта от завършване на процедурата.
Частен случай на основанието за прекратяване на процедурата, поради
съществена промяна в обстоятелствата е невъзможността да се осигури финансиране за
изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди.
Внимание
Разликата между основанията по чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП се състои в
обстоятелството, че в хипотезата на т. 3 възложителят разполага със средства, но те са
недостатъчни, докато в хипотезата по т. 5, възложителят не разполага с никакви
средства за финансиране изпълнението на обществената поръчка.
в. установяване на нарушения при откриването и провеждането на
процедурата
Основанието за прекратяване на процедурата в този случай е наличието на
нарушения при откриването и провеждането й, които биват установени след нейното
откриване. Нарушенията могат да бъдат установени както от самия възложител /вкл.
въз основа на сигнал/, така и от Агенцията по обществени поръчки или от КЗК.
За да се породи основанието за прекратяване по чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП е
необходимо нарушенията в процедурата да са от такъв характер, че да не могат да
бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата
/напр. наличие на дискриминационни условия в обявлението или документацията за
участие, липса на обнародвано обявление за обществена поръчка и др./.
В. 1.2. Основания за прекратяване на процедурата, свързани с участниците
а. липса на подадени оферти (чл. 39, ал. 1, т. 1, предл. 1 от ЗОП)
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При наличие на това обстоятелство, възложителят не може да приключи
процедурата със сключване на договор, тъй като не е проявен интерес за участие от
потенциалните участници.
За липса на оферти се счита както случая, когато не е получена нито една
оферта, така и хипотезите на получени оферти след определения от възложителя
краен срок или на оферти, които не отговарят на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП,
поради което подлежат на връщане от възложителя.
Това основание за прекратяване настъпва веднага след изтичане на крайния срок
за подаване на оферти. В тази хипотеза възложителят разполага с възможност да
удължи срока за подаване на оферти до 30 дни.
б. липса на допуснати участници (чл. 39, ал. 1, т. 1, предл. 2 от ЗОП)
Това основание за прекратяване може да настъпи едва в хода на работа на
комисията за провеждане на процедурата. То е свързано с обстоятелството, че при
оценката на участниците относно тяхната годност, комисията не е допуснала нито един
участник, тъй като всички, подали оферти не отговарят на условията по чл. 47, ал. 1, 2 и
5 от ЗОП или на поставените от възложителя изисквания за финансово и икономическо
състояние, технически възможности и/или квалификация, поради което са предложени
от комисията за отстраняване.
в. несъответствие на всички оферти с предварително обявените от
възложителя условия (чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП)
Това основание за прекратяване настъпва, когато при работата на комисията за
провеждане на процедурата бъде установено, че всички подадени оферти не отговарят
на изискванията на възложителя, поставени в обявлението и документацията за
участие, поради което комисията предлага всички участници, подали оферти да бъдат
отстранени. Това основание може да възникне на етапа на разглеждане на офертите по
същество след етапа на допускане на участниците.
г. отказ за сключване на договор за обществена поръчка (чл. 39, ал. 1, т. 4 от
ЗОП)
Това основание за прекратяване може да се породи след издаване на решение по
чл. 73, ал. 1 от ЗОП за класиране на участниците и определяне на изпълнител. ЗОП дава
възможност на възложителя да сключи договор за обществена поръчка само с
класирания на първо или второ място участник. Когато участникът класиран на първо
място откаже да сключи договор, възложителя има право да избере между две
възможни решения:
 да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка;
 да определи за изпълнител класирания на второ място участник и да му
предложи сключване на договор.
Когато и първият и вторият класиран участник откажат сключване на договора
за обществена поръчка, възложителят няма право да предложи на следващия по ред
класиран участник, а е длъжен да прекрати процедурата.
д. непредставяне от определения за изпълнител участник на документите по
чл. 42 от ЗОП
Това основание за прекратяване може да настъпи непосредствено преди
сключване на договора за обществена поръчка. То е свързано с поведението на
участника, определен за изпълнител, който не изпълнява задължението си да представи
при сключването на договора определени документи, посочени в чл. 42 от ЗОП.
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Основание за прекратяване на процедурата може да бъде непредставянето на всеки от
документите по чл. 42 от ЗОП.
В. 2 Решение за прекратяване на процедурата
Прекратяването на процедурата се извършва с мотивирано писмено решение на
възложителя.
Внимание
Като мотиви за прекратяване на процедурата освен съответното правно
основание по чл. 39, ал. 1 от ЗОП, възложителят е длъжен да посочи и конкретните
факти и обстоятелства, свързани с процедурата, които му дават право или го
задължават да я прекрати.
Решението за прекратяване на процедурата съдържа:
 данни за възложителя;
 номер и дата на решението;
 номер и дата на решението за откриване на процедурата по възлагане на
обществена поръчка;
 датата и пореден номер на обнародваното обявление за обществена поръчка;
 правно и фактическо основание за прекратяване на процедурата;
 посочване на най-ниската оферирана цена в процедурата /при прекратяване
на основание чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП поради недостиг на финансов ресурс
на възложителя/;
 възстановяване на разноските за закупуване на документацията за участие
/при прекратяване на основание чл. 39, ал. 1, т. 3, 5 или 6 от ЗОП/;
 орган и срок за обжалване;
 име, длъжност и подпис на възложителя.
Образец на решение за откриване/прекратяване на процедура и за удължаване
на срокове – Приложение № 16.
В срок от 7 календарни дни от издаване на решението за прекратяване на
процедурата, възложителят е длъжен да уведоми по някой от предвидените в чл. 58а,
ал. 5 от ЗОП начини участниците в процедурата, ако тя се прекратява на етап, при
който са подадени оферти. Препис от решението за прекратяване на процедурата се
изпраща в същия срок и до Агенцията по обществени поръчки, като определени данни
от него подлежат на вписване в Регистъра на обществените поръчки.
В. 3 Последици на решенето за прекратяване на процедурата
Прекратяването на процедурите за възлагане на обществени поръчки има
последици от различен характер:
 възстановяване на разноските за закупуване на документация за
участие;
Когато процедурата е прекратена на някое от основанията по чл. 39, ал. 1 от
ЗОП, което е свързано с възложителя /т. 3, 5 и 6/, възложителят е длъжен да компенсира
участниците като им възстанови разходите за закупуване на документация за участие.
Това задължение трябва да се изпълни в 14-дневен срок от датата на решението за
прекратяване на процедурата.
 възможност за откриване на нова процедура със същия предмет;
Тъй като в резултат от прекратяването на процедурите за възлагане на
обществени поръчки, възложителят не успява да удовлетвори потребностите си от
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доставки, услуги или строителство, естествен негов стремеж е провеждането на нова
процедура със същия предмет. В тази връзка, обаче, ЗОП поставя някои ограничения.
На първо място, нова процедура със същия предмет може да бъде открита едва
след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване на първата
процедура. Ако е подадена жалба, новата процедура е възможна след решаването на
спора.
На второ място, прекратяването на процедурите при използване на някои от
основанията по чл. 39, ал. 1 от ЗОП открива за възложителя възможност да проведе
нова процедура със същия предмет при по-облекчен режим:
 прекратяването по чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП дава възможност новата
процедура да е „договаряне без обявление” по ЗОП, ако условията не са
съществено променени;
 прекратяването по чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП дава възможност новата
процедура да е „договаряне с обявление” по ЗОП, ако условията не са
съществено променени;
 прекратяването по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП дава възможност новата
процедура да е „договаряне без обявление” по ЗОП, ако бъдат поканени
участниците от прекратената процедура, които са подали оферти и отговарят
на изискванията на възложителя, поставени в обявлението при прекратената
процедура.
При провеждане в рамките на същата календарна година на нова процедура след
прекратена на основание чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП процедура, възложителят не може да
сключи договор за обществена поръчка на цена равна или по-висока от най-ниската
предложена цена в прекратената процедура.
На трето място, прекратяването на процедурата задължава възложителя да
освободи гаранциите за участие на всички, които са подали оферти. Срокът за
освобождаване на гаранциите е 3 работни дни от изтичане на срока за обжалване на
решението за прекратяване. ЗОП не предвижда възможност за задържане на гаранцията
за участие на участник, който е подал жалба срещу решението за прекратяване.

ІV.Динамични системи за доставки
А. Понятие и приложно поле
Развитието на информационните технологии и на електронната търговия
навлиза с бързи темпове и в областта на обществените поръчки. Предвидените с новите
директиви на ЕС в областта на обществените поръчки - Директива 2004/18/ЕС и
Директива 2004/17/ЕС нови възможности за електронно възлагане, са пряко отражение
и закономерен резултат от това развитие. Законът за обществените поръчки с
измененията и допълненията от 1 юли 2006 г. също предоставя на възложителите
възможността да създават и използват динамични системи за доставки при възлагане на
поръчките. Дефиницията за динамична система се съдържа в разпоредбата на чл. 93д,
ал. 1 от ЗОП. Това е вид електронен пазар, за осъществяване на обичайни доставки,
чиито пазарни характеристики отговарят на изискванията на възложителя.
Динамичната система за доставки е отворена по отношение включването на нови
участници. Всеки участник, който представи предварителна оферта и отговаря на
критериите за подбор може да бъде включен в системата по всяко време на нейното
действие. По този начин, след създаването на един първоначален списък с потенциални
изпълнители, във всеки момент възложителят може да го допълни с нови, което следва
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да е в полза на увеличаване на конкуренцията и повишаване ефективността при
разходване на средствата.
Системата действа за период не по-дълъг от 4 години и е отворена през срока
си на действие за включване на всеки участник, който отговаря на критериите за
подбор и е представил предварителна оферта, която отговаря на спецификациите.
Срокът на действие на системата може да бъде удължен в изключителни случаи, като
удължаването се мотивира. Достъпът и участието в системата са свободни за всички
заинтересовани лица.
Динамичната система за доставки действа изцяло в електронна среда. При
създаването й и при възлагането на обществени поръчки чрез нея, възложителите
използват единствено електронни средства. Съгласно §1, т. 6 от Допълнителната
разпоредба на ЗОП, "електронни средства" означава електронно оборудване за
обработка (включително цифрово компресиране) и съхраняване на данни, които се
предават, съобщават и получават по кабел, чрез радиовълни, по оптичен път или чрез
други електромагнитни средства.
Динамичната система за доставки сама по себе си не е процедура за възлагане
на обществени поръчки. Тя е една нова възможност, която възложителите могат да
използват за осъществяване на периодично повтарящи се доставки, при положение
обаче, че разполагат с необходимото оборудване, позволяващо им да възлагат поръчки
посредством електронни средства.
При динамичната система за доставки могат да се обособят условно два етапа:
1. създаване на системата;
2. възлагане на конкретни договори за обществени поръчки.
Внимание
Когато възложителят възнамерява да използва динамична система за доставки,
определя стойността на поръчката, с която създава системата, на база максималната
очаквана стойност без ДДС на всички договори, които предвижда да сключи за срока
на нейното действие.

Б. Създаване на системата
Съгласно чл. 93д от ЗОП динамична система за доставки се създава чрез
открита процедура. Характерното тук е, че освен техническите спецификации и вида
на доставките, възложителят следва да предостави на заинтересованите от включване в
системата лица и подробна информация относно вида и техническите характеристики
на използваните електронни средства.
При създаването на динамична система за доставки възложителите са длъжни:
 да публикуват обявление за обществена поръчка, в което изрично се
отбелязва, че се създава системата;
 да определят техническите спецификации по реда на чл. 30 – 33 от ЗОП, вида
на доставките, както и цялата необходима информация относно системата,
вида и техническите характеристики на използваните електронни средства.
Както вече бе посочено, динамичните системи за доставки действат изцяло в
електронна среда. Това обстоятелство поражда задължението на възложителя, за целия
срок на действие на системата, да предостави на разположение, както на включените в
системата, така и на всички заинтересовани лица, пълен, директен и неограничен
достъп до техническите спецификации и до всички допълнителни документи. В
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обявлението, с което се оповестява създаването на системата, задължително се посочва
Интернет адрес, на който те може да бъдат намерени.
Предварителните оферти се разглеждат въз основа на обявените критерии и
правила от комисия, назначена по реда, определен в общите разпоредби на ЗОП.
Комисията предлага на възложителя списък с кандидатите, които да бъдат включени в
системата и списък с тези, чиито оферти не отговарят на изискванията и не следва да
бъдат включени в системата.
Съгласно общите разпоредби на ЗОП за назначаване на комисия в процедурите,
възложителят определя и срок за работата й, който съгласно чл. 34, ал. 5 не може да е
по-дълъг от срока на валидност на офертите. В случая с динамичната система за
доставки обаче, срокът за работа на комисията следва да бъде съобразен със срока, за
който е създадена системата. В подкрепа на това твърдение е и задължението на
възложителя в 15 дневен срок от подаване на всяка предварителна оферта за включване
в системата, да вземе решение въз основа на предложението на комисията. С други
думи, времето, необходимо на комисията да разгледа всяка предварителна оферта,
плюс времето, необходимо на възложителя да се произнесе с решение, не може да
надхвърля 15 дни.
В тридневен срок от датата на решението възложителят уведомява кандидата за
включването му в системата или за отказа да бъде включен.

В. Възлагане на конкретен договор за обществена поръчка
Възлагането на всеки отделен договор за обществена поръчка за доставка трябва
да се предхожда от нова публична покана до всички лица, които са заинтересовани от
конкретната поръчка, но по една или друга причина не са се включили в системата
своевременно, да представят предварителна оферта. За целта възложителят публикува
опростено обявление и определя срок за представяне на предварителните оферти, не
по-кратък от 15 дни от изпращането на обявлението.
Образец на опростено обявелние за обществена поръчка в рамките на
динамична система за доставки – Приложение № 9.
Процедурата за включване или отказ за включване в системата е същата, както
при самото й създаване. След като вземе окончателно решение за кандидатите, които
към момента на възлагане на конкретната обществена поръчка са включени в
системата, възложителят ги кани да представят оферти. В поканата възложителят
определя срок за представяне на офертите и може да направи допълнителни уточнения
във връзка с критериите за възлагане на договора за обществена поръчка.
Назначената комисия разглежда и класира окончателните оферти и предлага на
възложителя да сключи договор за обществена поръчка за доставка с кандидата, чиято
оферта е получила най-висока оценка въз основа на критериите, определени в
обявлението или в поканата.
Възложителят определя изпълнителя на конкретния договор за обществена
поръчка и сключва договора с него в съответствие с правилата на откритата процедура.
Възложителят е длъжен да изпрати информация за всеки сключен договор за
възлагане на обществена поръчка, чрез използването на динамична система за
доставки, не по-късно от 7 дни от сключването му.
Внимание
Информация за сключени договори въз основа на динамична система за
доставки, може да се изпраща веднъж на три месеца, в 7 дневен срок след края на всяко
тримесечие.
89

Когато възложителят удължи срока на действие на система или предсрочно я
прекрати, той е длъжен в 7 - дневен срок да изпрати информация до АОП.
Образец на информация за удължаване/прекратяване на динамична система за
доставки и за промяна в стойността на договор - Приложение № 19.

Глава трета
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ОГРАНИЧЕНА
ПРОЦЕДУРА
Понятие, приложно поле и структура на ограничената процедура
Ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка е тази, при която
оферти могат да подават само кандидати, които са получили покана от възложителя
след предварителен подбор (чл. 16, ал. 5 от ЗОП).
Ограничената процедура, по подобие на откритата процедура по ЗОП, може да
бъде избирана и прилагана свободно от възложителите, без да е необходимо да се
проявят определени в закона основания. Основна особеност на ограничената процедура
по ЗОП е нейния двуфазен характер.
Ограничената процедура дава възможност на възложителите да стеснят
предварително кръга на лицата, които могат да подават оферти. Целта е да бъдат
поканени само кандидати, които имат необходимите възможности да изпълнят
конкретната обществена поръчка. Преценката относно възможностите на кандидатите
се извършва при фазата на предварителен подбор като се вземат предвид тяхното
финансово и икономическо състояние, техническите им възможности и квалификация,
необходими за изпълнението на обществената поръчка.
При ограничената процедура етапът на преценка за годността на кандидатите е
обособен в самостоятелна фаза, която протича преди подаването на оферти.
Провеждането на ограничената процедура се извършва при спазване на общите
правила за възлагане на обществени поръчки, регламентирани в ЗОП и ППЗОП, както и
на специфичните правила за този вид процедура (чл. 75-83 от ЗОП).
В структурата на ограничената процедура се съдържат всички елементи от
структурата на откритата процедура, както и някои допълнителни елементи,
специфични за ограничената процедура.
Структурата на ограничената процедура обхваща следните фази и
етапи:
I. Откриване на процедурата
А. Решение за откриване на процедурата;
Б. Подготовка на обявление за обществена поръчка;
В. Подготовка на документация за участие;
Г. Оповестяване на решението и обявлението.
II. Провеждане на процедурата
II.1 Първа фаза
А. Продажба на документация за участие и разяснения по документацията;
Б. Подаване и приемане на заявления за участие в предварителния подбор;
В. Извършване на предварителен подбор на кандидатите;
Г. Обявяване на резултатите от предварителния подбор;
Д. Покани за подаване на оферти.
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II.2 Втора фаза
А. Подаване и приемане на оферти;
Б. Разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците.
III. Приключване на процедурата
А. Определяне на изпълнител на обществената поръчка;
Б. Сключване на договор за обществена поръчка/ рамково споразумение; или
В. Прекратяване на процедурата при наличие на основание за това.

I. Откриване на процедурата
В предвидените в чл. 23, ал. 1 от ЗОП случаи ограничената процедура се
предхожда от публикуване на предварително обявление.

А. Решение за откриване на процедурата
Ограничената процедура по ЗОП започва с решение на възложителя по чл. 25,
ал. 1 от ЗОП за откриването й. То трябва да бъде в писмена форма. Възложителите
ползват образец на решение, утвърден от изпълнителния директор на АОП.
С решението за откриване на ограничена процедура се одобряват обявление за
обществената поръчка и документация за участие.
Внимание
Като правно основание в решението за откриване на ограничена процедура, се
посочва чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 16, ал. 8 от ЗОП.
Възложителят няма право да включва в решението за откриване на процедурата
условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават
участието на лица в обществените поръчки (чл. 25, ал. 5 от ЗОП).
При подготовката на решението при ограничена процедура се спазват правилата
и изискванията, описани глава втора, точка І, б. А от настоящия раздел.
Образец на решение за откриване/прекратяване на процедура и за удължаване
на срокове - Приложение№ 16.

Б. Подготовка на обявление за обществена поръчка
При ограничената процедура, както и при откритата, възложителят е длъжен да
подготви обявление за обществената поръчка. Подготовката на обявление за
обществена поръчка е съществен елемент от етапа „откриване на процедурата”.
Обявлението за обществена поръчка съдържа информацията, необходима на
потенциалните кандидати, за да преценят, дали да участват в процедурата.
Обявлението следва да бъде изготвено преди вземането на решение за откриване
на процедурата, тъй като чл. 25, ал. 1 от ЗОП изисква обявлението да бъде одобрено с
решението за откриване на процедурата.
При ограничена процедура, обявлението се подготвя по образец, утвърден от
министъра на икономиката и енергетиката. Той е достъпен на страницата на АОП в
Интернет на адрес: www.aop.bg. Текстът, който възложителите могат да попълнят в
образеца на обявлението не следва да надвишава 650 думи.
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Б. 1 Задължително съдържание на обявлението при ограничена
процедура
Чл. 25, ал. 2 от ЗОП посочва задължителните реквизити, които трябва да се
съдържат в обявлението за обществена поръчка. Те са описани подробно в глава втора,
точка І, б. Б.1 от настоящия раздел.
Внимание
Възложителят няма право да включва в обявлението за обществена поръчка
условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават
участието на лица в обществените поръчки (чл. 25, ал. 5 от ЗОП).
Особеностите в съдържанието на обявлението при ограничена процедура са:
 минимални изисквания за финансово и икономическо състояние на
кандидатите, както и за технически възможности и/или квалификация;
Тези изисквания са основата за провеждане на предварителния подбор при
ограничената процедура.
В обявлението се посочват и документите, чрез които кандидатите следва да
докажат съответствието си с поставените от възложителя изисквания.
Внимание
Изискванията за икономическо и финансово състояние, както и тези за
технически възможности и/или квалификация на кандидатите, вкл. документите, с
които се доказва съответствието с тях, трябва да са съобразени с предмета на
конкретната обществена поръчка и с нейния обем, вкл. стойност и количество (чл.25,
ал. 6 от ЗОП, във вр. с чл. 50, ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от ЗОП).
 място и срок за получаване на заявленията за участие;
В обявлението за обществена поръчка при ограничена процедура се посочва
срока за получаване на заявления за участие. При този вид процедура неограничен кръг
лица могат да подават заявления за участие, но оферти могат да подадат само
поканените от възложителя кандидати, които успешно са преминали предварителния
подбор.
Срокът за получаване на заявления за участие трябва да бъде съобразен със
сложността на конкретната обществена поръчка и с времето, необходимо за
подготовката на заявленията от страна на потенциалните кандидати (чл. 77, ал. 6 от
ЗОП).
Мястото и срока за получаване на оферти при ограничената процедура не се
определят в обявлението за обществена поръчка, а в поканата до успешно преминалите
предварителния подбор кандидати.
 място и дата на отваряне на заявленията за участие;
Чл. 79, ал. 2 от ЗОП дава право на представители на кандидатите да присъстват
при отваряне на заявленията за участие. За да могат да упражнят това свое право,
кандидатите трябва да имат предварителна информация за датата и мястото на отваряне
на заявленията.
 дата на изпращане на обявлението за обществена поръчка до „Държавен
вестник” за обнародване и до АОП за вписване в Регистъра на
обществените поръчки (а в случаите по чл. 45а, ал. 1 от ЗОП – и до
“Официален вестник” на Европейския съюз).
Изпращането на обявлението трябва да осигурява спазване на сроковете по чл.76
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от ЗОП. В общия случай, между датата на изпращане и посочения в обявлението краен
срок за получаване на заявления за участие трябва има минимум 37 календарни дни.
Б. 2 Допълнително съдържание на обявлението
Допълнителното съдържание на обявлението за обществена поръчка при
ограничена процедура, може да включва:
 ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени от
възложителя да подадат оферти след приключване на предварителния
подбор;
Внимание
Възложителят може да постави ограничение за броя на кандидатите, които ще
покани да подадат оферти, но този брой не може да бъде по-малък от 5-ма кандидати.
Допустимо е посочване освен на минимален и на максимален брой кандидати.
Във всички случаи, при поставяне на ограничение, броят на кандидатите трябва
да е достатъчен, за да гарантира свободна и лоялна конкуренция при втората фаза на
ограничената процедура.
 обективни и недискриминационни критерии и правила, които ще бъдат
приложени при подбор на кандидатите;
Когато възложителят поставя ограничение за броя на кандидатите, които ще
бъдат поканени да подадат оферти на втората фаза от ограничената процедура, той
следва да предвиди такива критерии и правила. Те ще намерят приложение в случай, че
има повече на брой кандидати, отговарящи на всички условия на възложителя. Въз
основа на предвидените в обявлението критерии и правила, които трябва да са
обективни и недискриминационни, се избират толкова на брой кандидати, колкото е
поставеното от възложителя ограничение.
 описание на обстоятелства от изключителна спешност, които мотивират
възложителя да определи по-кратък срок за получаване на заявления за
участие;
В случаите, когато възложителят провежда ограничена процедура в хипотезата
на чл. 76, ал. 3 от ЗОП /при възникване на обстоятелства от изключителна спешност,
поради които е невъзможно спазването на предвидения в закона срок/, в обявлението за
обществената поръчка трябва да бъдат изложени конкретните обстоятелства от
изключителна спешност.
 възможност за провеждане на електронен търг;
При ограничена процедура по ЗОП също е допустимо прилагането на
електронен търг. Той може да бъде използван във втората фаза от процедурата при
оценяване и класиране на подадените оферти. За да бъде възможно прилагането на
електронен търг, това трябва да е предвидено в обявлението за обществена поръчка.
 изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен
за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица;
 показателите за определяне на комплексната оценка на офертата, когато
критерият за оценка е „икономически най-изгодна оферта”;
Показателите за оценка на офертите при ограничена процедура, могат да бъдат
посочени както в обявлението за обществена поръчка, така и в документацията за
участие, или в поканата за подаване на оферти, която възложителят отправя до
кандидатите, успешно преминали предварителния подбор.
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 обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, които са основание за
отстраняване на кандидатите;
 допълнителни изисквания за изпълнението на обществената поръчка,
свързани с опазването на околната среда, безработицата и разкриването на
работни места за лица с увреждания;
 възможност за получаване на заявления за участие по електронен път,
по факс и по телефон и на оферти по електронен път;
 изискване за потвърждаване на заявления за участие, подадени по факс,
както и срок, в който да бъде направено потвърждението;
 запазване на право за участие в процедурата за специализирани
предприятия или кооперации на лица с увреждания;
Поставянето на това условие от страна на възложителя е възможно само при
обществени поръчки, обектът на които е включен в списък, утвърден от Министерския
съвет, както и когато обществената поръчка ще се изпълнява по програми за защита на
заетостта на хора с увреждания.
 изисквания по чл. 49 от ЗОП – регистрация на кандидатите в
професионална организация или търговски регистър, а при обществени
поръчки за услуги – наличие на специално разрешение или членство в
определена организация, които дават възможност да се изпълнява
съответната услуга;
 заявление, че въз основа на проведената процедура ще бъде сключено
рамково споразумение, както и мотиви за сключване на рамково
споразумение за срок по-дълъг от 4 години, ако възложителя ще използва
тази възможност.
Сключване на рамково споразумение въз основа на ограничена процедура по
ЗОП не може да бъде предвидено, ако това би довело до ограничаване, предотвратяване
или нарушаване на конкуренцията.
Образец на обявление за обществена поръчка – Приложение № 2.

В. Подготовка на документация за участие
В документацията за участие трябва да се съдържа цялата информация,
необходима за подготовка на заявленията за участие, а на по-късен етап – и на
офертите.
Документацията за участие задължително се одобрява от възложителя с
решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Това
налага тя да е подготвена преди вземането на това решение.
При изработване на документацията за участие възложителят може да използва
свои експерти и/или външни консултанти, които могат да участват и в комисията при
предварителния подбор и при разглеждането и оценяването на офертите.
В.1 Съдържание на документацията за участие
При ограничена процедура, документацията за участие има съдържанието,
описано в чл. 28, ал. 1 от ЗОП и подробно разгледано в глава втора, точка І, б. В.1 от
настоящия раздел.
Съдържанието на документацията има важно значение за преценката на
потенциалните кандидати дали да вземат участие в процедурата. Тази преценка трябва
да бъде направена както въз основа на изискванията към самите кандидати, така и въз
основа на изискванията на възложителя за изпълнение на обществената поръчка.
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Внимание
Възложителят няма право да включва в документацията за участие условия или
изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в
обществените поръчки (чл. 25, ал. 5 от ЗОП).

Г. Оповестяване на решението и обявлението
Г.1 Изпращане на решението и обявлението до Агенцията по обществени
поръчки
При ограничена процедура по ЗОП, възложителят е длъжен да изпрати
решението за откриване на процедурата и обявлението за обществена поръчка до
Агенцията по обществени поръчки. Срокът за изпращане е 7 календарни дни от датата
на издаване на решението за откриване на процедурата (чл. 7, ал. 1, т. 1 от ППЗОП).
Изпратеното обявление и данни от решението за откриване на процедурата се вписват в
Регистъра на обществените поръчки.
Решението и обявлението се изпращат до АОП по един от описаните в чл. 6,
ал. 1 от ППЗОП начини:
 на хартиен носител и на магнитен, оптичен или друг носител, който дава
възможност за възпроизвеждане на информацията, без използване на
електронен подпис;
 на хартиен носител и по електронна поща, без използване на електронен
подпис;
 по електронен път с използване на електронен подпис;
 на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за
възпроизвеждане на информацията, с използване на електронен подпис.
Описаните начини за предаване на информация са алтернативни и равностойни.
Изборът между тях зависи от волята и техническите възможности на възложителя.
При изпращане на решението и обявлението, възложителите, които имат
открити партиди в Регистъра на обществените поръчки, посочват в съпроводителното
писмо до АОП номера на своята партида. Възложителите, които нямат открита
партида в регистъра, посочват в съпроводителното писмо до АОП и върху съответния
магнитен, оптичен или друг носител, своето наименование, както и датата на
решението за откриване на процедурата. При изпращане на информация по електронен
път посочените данни се попълват в полето „Предмет”.
Г. 2 Изпращане на обявлението до „Държавен вестник”
Едновременно с изпращането до АОП възложителите са длъжни да изпратят
обявлението за обществена поръчка и до “Държавен вестник”. Това задължение
следва да бъде изпълнено в 7-дневен срок от датата на вземане на решението за
откриване на процедурата. Самото решение не се изпраща до “Държавен вестник”,
тъй като не подлежи на обнародване. Обявлението за обществена поръчка се изпраща
на магнитен, оптичен или друг носител, който позволява възпроизвеждане на
информацията или по електронен път.
Обявленията за обществени поръчки се публикуват на електронната страница на
„Държавен вестник” в срок до 5 дни от изпращането им.
Г. 3 Изпращане на обявлението до Европейската комисия
В случаите, когато стойността на обществената поръчка, възлагана чрез
ограничена процедура по ЗОП, е равна или надхвърля праговете по чл. 45а, ал. 1 от
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ЗОП /при възложители по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП/, след 01.01.2007 г. обявлението за
обществена поръчка се изпраща от възложителя задължително и до Европейската
комисия за публикуване в „Официален вестник” на Европейския съюз.
Изпращането на обявлението в този случай става по пощата, по електронен път
или по факс. Срокът за изпращане е 7 дни от датата на решението на възложителя.
Когато обявлението е изпратено по електронен път, то се публикува в
„Официален вестник” до 5 дни от изпращането му. При изпращане по пощата или по
факс, публикуването се извършва в срок до 12 дни.
При провеждане на „ускорена” ограничена процедура, т.е. в хипотезата на чл.76,
ал. 3 от ЗОП, изпращането на обявлението до Европейската комисия се извършва по
факс или по електронен път. В този случай обявлението се публикува не по-късно от 5
дни след изпращането.
Внимание
Информацията за обществена поръчка, чиято стойност е равна или надхвърля
праговете по чл. 45а от ЗОП, не може да се публикува в Република България преди
датата на изпращането й до Европейската комисия.
Обявлението за обществена поръчка, публикувано в Република България не
може да съдържа информация, различна от тази в обявлението, изпратено до
Европейската комисия.

Г. 4 Публикуване на информация за обществената поръчка в пресата
След обнародване на обявлението за обществената поръчка в електронната
страница на “Държавен вестник”, ако желае, възложителят може да публикува
информация за обществената поръчка и в един местен вестник или национален
ежедневник. Тази възможност зависи от волята на възложителя и не е задължение за
него. Тя е приложима и за обществени поръчки със стойност равна или превишаваща
праговете по чл. 45а от ЗОП.
ЗОП поставя изискване както към момента, от който е допустимо да се
публикува допълнителна информация в пресата, така и към съдържанието на тази
информация. От една страна, тя не може да съдържа данни, които не са включени в
публикуваното обявление за обществена поръчка. От друга страна, допълнителната
информация, за да бъде полезна на потребителите, трябва да съдържа най-малко данни
за обекта на обществената поръчка, както и датата на обнародване на обявлението в
електронната страница на “Държавен вестник”.
Г. 5 Срок за представяне на заявления за участие в ограничена
процедура по ЗОП
При провеждане на ограничена процедура по ЗОП, възложителят следва да
изпрати обявлението за обществена поръчка едновременно до „Държавен вестник” и до
Агенцията по обществени поръчки най-малко 37 календарни дни преди крайния
срок, определен от възложителя, за получаване на заявления за участие в
предварителния подбор.
Това е минималният срок, който възложителят е задължен да спазва. Той може
да бъде допълнително съкратен.
Възможност за съкращаване на срока за получаване на заявления за участие в
ограничената процедура по ЗОП е изпращането на обявлението за обществена
поръчка по електронен път чрез попълването му on-line или чрез въвеждането му
директно в Регистъра на обществените поръчки чрез XML форма от упълномощен
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потребител, идентифициран чрез електронен подпис. В тази хипотеза срокът може да
бъде съкратен със 7 календарни дни.
При възникване на обстоятелства от изключителна спешност, поради които е
невъзможно спазването на общия срок от минимум 37 календарни дни, възложителите
по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП, могат да определят срок за получаване на заявленията за
участие не по-кратък от 15 дни от изпращане на обявлението до „Държавен вестник” и
до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки. В същата хипотеза, когато
обявлението е изпратено по електронен път, възложителят не може да определи срок за
получаване на заявленията за участие по-кратък от 10 дни от изпращане на
обявлението.

II. Провеждане на процедурата
Първа фаза
А. Продажба
документацията

на

документация

за

участие

и

разяснения

по

А. 1 Продажба на документация за участие
След публикуване на обявлението за обществена поръчка всяко заинтересовано
лице може да закупи документацията за участие от възложителя.
Документацията за участие се предоставя на желаещите срещу заплащане. В
цената на документацията възложителят има право да калкулира разходите си по
изработването й.
Чл. 28, ал. 4 от ЗОП дава възможност на лицата, желаещи да закупят
документация, да я разгледат на място преди закупуването. Това налага, възложителите
да осигурят подходящи условия за упражняване на това право.
Възложителят не може да откаже да изпрати по пощата документацията за
участие на лице, проявило интерес. В този случай, освен цената на документацията,
съответното лице трябва да заплати и разноските по изпращането.
При предоставяне на документацията за участие, възложителят може да посочи
коя част от информацията, съдържаща се в нея има конфиденциален характер.
Документация за участие може да се закупува до последния ден за получаване
на заявления за участие в предварителния подбор (чл. 28, ал. 4, изр. 1 от ЗОП).
При ограничената процедура документация за участие се закупува само до
изтичане на срока за подаване на заявления за участие. Закупуването на документация
не обвързва съответното лице да подаде заявление за участие в процедурата.
А. 2 Разяснения по документацията за участие
В общите разпоредби на закона е регламентирана възможността кандидатите
или участниците да искат разяснения по документацията.
Срокът, в който би могло да се упражни това право при първата фаза от
ограничената процедура е до 10 дни преди крайния срок за получаване на заявления за
участие.
Задължението на възложителя да даде разяснения би следвало да се изпълни в
срок от 3 дни от постъпване на писменото искане. В разяснението не следва да се
посочва името на лицето, което го е поискало.
Дадените от възложителя разяснения по документацията се изпращат както на
лицата, които са ги поискали, така и на всички други лица, закупили документация за
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участие и посочили адрес за кореспонденция. Разясненията се прилагат към
документацията, стават неразделна част от нея и се предоставят на всички лица, които
закупуват документация след даването на разяснението.
Разясненията не трябва да водят до промяна на първоначално определените
условия.

Б. Подаване и приемане на заявления за участие в предварителния
подбор
Всяко лице, което желае да участва в ограничена процедура по ЗОП може да
подаде заявление за участие. С него то ще участва при предварителния подбор на
кандидатите.
Внимание
На първата фаза от ограничената процедура не могат да бъдат подавани оферти,
а само заявления за участие.
Лице, което подаде заявление за участие в ограничената процедура придобива
качеството „кандидат” в процедурата по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителната
разпоредба на ЗОП.
Б.1 Съдържание на заявлението за участие
Съдържанието на заявлението за участие е описано в чл. 77, ал. 3 от ЗОП. Всяко
заявление трябва да съдържа:
а. документ за регистрация на кандидат - юридическо лице или копие от
документ за самоличност на кандидат - физическо лице
Кандидатите - юридически лица или еднолични търговци със седалище в
Република България прилагат към заявленията си за участие удостоверение за актуална
съдебна регистрация. Кандидатите - чуждестранни юридически лица представят в
легализиран превод съответен еквивалентен на актуалната съдебна регистрация
документ, издаден от съдебен или административен орган от държавата, в която са
установени (чл. 24, ал. 1 от ППЗОП).
Кандидатите - физически лица, които нямат качеството на еднолични търговци,
представят заверено копие от документа си за самоличност. Ако кандидатът е
чуждестранно физическо лице, завереното копие от документа за самоличност следва
да бъде представено в легализиран превод.
Когато в ограничена процедура по ЗОП участва обединение от физически и/или
юридически лица, което само по себе си не е юридическо лице, документите за
регистрация, респ. документите за самоличност, се представят от всеки от участниците
в обединението.
б. декларации от кандидата за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,
2 и 5 от ЗОП
Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 1 от ЗОП възложителят отстранява от
участие в процедурата кандидат, който:
 е осъждан с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:
♦ престъпление против финансовата, данъчната или осигурителна система,
включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс
/НК/;
♦ подкуп по чл. 301-307 от НК;
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♦ участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;
♦ престъпление против собствеността по чл. 197-217 от НК;
♦ престъпление против стопанството по чл. 219-252 от НК.
 е обявен в несъстоятелност;
 се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно
националното си законодателство.
Наличието на някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 1 от ЗОП е абсолютна
пречка дадено лице да бъде кандидат в ограничена процедура за възлагане на
обществена поръчка. С тази декларация кандидатът гарантира в хода на процедурата,
че отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 от ЗОП.
В заявлението за участие се включва декларации, удостоверяващи отсъствието
на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП само в случай, че възложителят в
обявлението за обществената поръчка е посочил, че няма да допуска до участие в
процедурата кандидат, който:
 е в открито производство по несъстоятелност, е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите по чл. 740 от Търговския закон или се намира в
подобна процедура по националното си законодателство, включително
когато дейността на кандидата е под разпореждане на съда или той е
преустановил дейността си;
 е лишен от право да упражнява определена професия или дейност, съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
 има парични задължения към държавата или към община, съгласно чл. 162
от ДОПК, установени с влязъл сила акт на компетентен орган, освен ако не е
допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или има парични
задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или на
данъци, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
В заявлението за участие следва да се представят декларации, които
удостоверяват, че членовете на управителните или контролни органи на кандидата
/когато е юридическо лице/ или временно заемащите такива длъжности не са свързани
лица по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавния
служител∗ с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата
организация.
С тези декларации кандидатът удостоверява съответствието си с изискването на
чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Декларациите, в частта им която се отнася до обстоятелства, свързани със самия
кандидат, се подписват от лице, което има право да го представлява. За обстоятелствата
по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, които се отнасят до управителите или до членовете на
управителните органи на кандидата, се подават декларации, които се подписват от
самите лица.
∗

Свързани лица по смисъла на Закона за държавния служител са:
1. съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия - без
ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен
включително;
2. лицата, едното от които участва в управлението на дружество, в което другото лице притежава акции или
дялове;
3. съдружниците;
4. дружество и лице, което участва в управлението на дружеството или притежава повече от 5 на сто от
дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
5. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.

99

Кандидат, който е обединение на физически и/или юридически лица, представя
декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП за всяко физическо или
юридическо лице, включено в обединението.
Когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно
обединение, декларациите, които са на чужд език, се представят и в превод (чл. 56, ал.4
от ЗОП).
Декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП се представят и от
подизпълнителите, ако такива е заявено, че ще участват при изпълнението на
обществената поръчка.
Образец на декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5
от ЗОП – Приложение № 48.
в. доказателства за икономическото и финансовото състояние на кандидата
по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка.
Такива доказателства могат да са един или няколко от следните документи:
 удостоверения от банки или копие от застраховка за професионална
отговорност;
 годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато
публикуването им се изисква от законодателството на страната, в която
кандидатът е установен;
 информация за общия оборот и за оборота на стоките, услугите или
строителството, които са обект на поръчката, за последните три години в
зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал
дейността си.
Когато по обективни причини кандидатът не може да представи исканите от
възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си
състояние с всеки друг документ, който възложителят, приеме за подходящ.
При кандидат в ограничена процедура по ЗОП, който е чуждестранно физическо
или юридическо лице или тяхно обединение, доказателствата за икономическото и
финансовото състояние, които са на чужд език, се представят и в превод (чл. 56, ал. 4 от
ЗОП).
Когато в ограничената процедура кандидатства обединение от физически и/или
юридически лица, което само по себе си не е юридическо лице, доказателствата за
икономическото и финансово състояние се представят от всеки от участниците в
обединението.
г. доказателства за техническите възможности и/или квалификация на
кандидата по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за
обществена поръчка
Такива доказателства могат да са един или няколко от следните документи:
 списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени от
кандидата през последните три години, включително стойностите, датите и
получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение;
 списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години,
придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни
обекти и строителните обекти, въведени в експлоатация през последните 5
години; препоръките посочват стойността, датата и мястото на
строителството, както и дали то е изпълнено професионално, и в
съответствие с нормативните изисквания;
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 описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството и
оборудването за изпитване и изследване;
 списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на
качеството;
 образци, описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се
доставят, чиято автентичност трябва да бъде доказана, ако възложителят
изисква това;
 сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за
управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със
съответните спецификации или стандарти;
 документи,
удостоверяващи
образованието
и
професионалната
квалификация на кандидата и/или на ръководните му служители, или на
лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството,
както и доставката, когато включва услуги и/или подготовката и
въвеждането на обекта в експлоатация;
 декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за
броя на ръководните служители на кандидата за последните три години;
 декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът за
изпълнение на обществена поръчка за услуги или строителство;
 данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът ще
използва за извършване на строителството;
 за обществените поръчки за строителство и услуги – описание на мерките за
опазване на околната среда, които кандидатът ще приложи при изпълнение
на поръчката, ако възложителят е предвидил такива в обявлението за
обществена поръчка.
В тази хипотеза възложителят изисква от кандидатите представяне на
сертификати, изготвени от независими лица, удостоверяващи съответствието на
кандидата с определени стандарти за опазване на околната среда, и посочва
екологичната или одиторската схема на Европейския съюз /EMAS/ или стандартите за
опазване на околната среда чрез съответните европейски или международни стандарти.
Когато кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица, което
само по себе си не е юридическо лице, доказателствата за технически възможности
и/или квалификация се представят от всеки от участниците в обединението.
Внимание
Участниците в процедурата могат да използват ресурсите на други физически
или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докажат, че имат
на свое разположение тези ресурси. Това правило важи и при участници – обединения
на физически и/или юридически лица (чл. 51а от ЗОП).
Когато кандидатът в ограничената процедура е чуждестранно физическо или
юридическо лице или тяхно обединение, доказателствата за техническите възможности
и/или квалификация, които са на чужд език, се представят и в превод (чл. 56, ал. 4 от
ЗОП).
д. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и
дела на тяхното участие, когато се предвижда участието на подизпълнители
Съгласно чл. 24, ал. 2 от ППЗОП, когато кандидатът предвижда участие на
подизпълнители, в заявлението за участие, освен имената на подизпълнителите трябва
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да бъдат посочени и стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от
предмета на обществената поръчка, включително обособените позиции, която ще бъде
изпълнена от всеки подизпълнител.
Лица, които са дали съгласие да участват като подизпълнители при конкретна
обществена поръчка не могат да подават самостоятелно заявление за участие в
същата процедура. Всеки от подизпълнителите трябва да представи документите по
чл. 77, ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗОП /т.е. документите, описани в б. “а”-“г”/.
е. документ за гаранция за участие
При ограничената процедура по ЗОП възложителят в обявлението за обществена
поръчка определя гаранция за участие. Тя трябва да бъде представена от кандидатите в
процедурата, които подават заявления за участие.
Размерът и условията на гаранцията за участие се определят от възложителя.
Гаранцията за участие винаги е абсолютна сума – напр. 300 лв., която не може да
надвишава 1 % стойността на обществената поръчка.
Кандидатите сами определят формата, в която да представят гаранцията за
участие, като трябва да се придържат към посочените в ЗОП възможности - парична
сума /внесена по банков път или в касата на възложителя/ или банкова гаранция.
Внимание
Възложителят няма право да ограничава кандидатите при избора им на форма за
представяне на гаранцията за участие, респ. не може да възрази срещу представената
му банкова гаранция, вместо парична сума.
За да удостовери изпълнението на задължението си да предостави гаранция да
участие, кандидатът трябва да приложи към заявлението за участие:
 банков или издаден от възложителя документ, удостоверяващ внасянето на
гаранцията за участие по посочената в обявлението банкова сметка,
съответно, нейното депозиране в брой /при избрана форма на гаранция за
участие „парична сума”/; или
 оригинал на банкова гаранция с условия за усвояване, съвпадащи с
обявените от възложителя /при избрана форма на гаранция за участие
„банкова гаранция”/.
Б. 2 Способи за подаване на заявления за участие и изисквания за подаване
Всеки кандидат при ограничена процедура по ЗОП подава заявлението си за
участие, като се придържа към допустимите по закон способи. Те са предвидени в
чл.78, ал. 1 от ЗОП и са доразвити в ППЗОП.
Кандидатите могат да подават заявления за участие:
 на място при възложителя – лично от кандидата или от негов представител;
 по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка;
При използване на някой от посочените способи за подаване на заявления за
участие, кандидатите трябва да ги представят в непрозрачен запечатан плик с
ненарушена цялост. Върху плика кандидатът трябва да посочи адрес за
кореспонденция, телефон, а по възможност факс и електронен адрес. Когато
заявлението за участие се подава в процедура за обществена поръчка, чиито предмет е
разделен на обособени позиции, върху плика се посочва и номера на позицията, за
която се кандидатства.
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 по електронен път, при спазване на Закона за електронния документ и
електронния подпис.
Подаването на заявления за участие по електронен път е допустимо само, ако
възложителят го е предвидил в обявлението за обществена поръчка или в
документацията за участие. Причина за това е обстоятелството, че възложителят трябва
да притежава необходимото оборудване и софтуер, които да позволяват получаване на
заявленията, без да се разкрива съдържанието им. Видими трябва да остава само
данните по чл. 41, ал. 3 от ППЗОП, които да позволяват завеждане на заявлението в
регистър при възложителя.
При подаване на заявления за участие по електронен път, кандидатът трябва да
представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, лично или
по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. За да бъде прието за валидно
подаденото заявление, документите, които не са в електронен вид, трябва да бъдат
представени при възложителя преди изтичане на крайния срок за получаване на
заявления за участие (чл. 57, ал. 5 от ЗОП).
 по факс;
При подаване на заявление за участие по факс, възложителят може да задължи
кандидата да го потвърди с писмо с обратна разписка или по електронен път. Това
изискване, както и срокът за получаване на писменото потвърждение трябва да бъдат
посочени в обявлението.
При подаване на заявление за участие по факс, кандидатът трябва да настрои
факс апарата по начин, който да позволява на възложителя да получи номера, от който
постъпва заявлението, както и датата и часа на изпращането му. Ако не бъдат
изпълнени тези условия, заявлението не се приема за валидно.
 по телефон.
При подаване на заявление за участие по телефон, кандидатът трябва да го
потвърди писмено /с писмо с обратна разписка или по електронен път/ преди изтичане
на срока за получаване на заявленията, определен от възложителя.
Предвид задължителното условия за потвърждение, заявлението за участие,
подадено по телефона има характер на уведомяване за намерение за участие в
ограничената процедура.
Б. 3 Срок за получаване на заявления за участие
Крайният момент, до който могат да бъдат получени заявления за участие в
ограничена процедура се определя от възложителя в обявлението за обществена
поръчка. В рамките на този срок, съответният кандидат трябва не само да подготви и
подаде своето заявление по някои от допустимите в ЗОП начини, но то трябва и да бъде
и фактически получено при възложителя.
Внимание
Само заявления за участие, които са получени при възложителя до определения
от него краен срок, се приемат за редовно подадени. Заявления за участие, получени
при възложителя след изтичане на крайния срок подлежат на връщане, независимо от
датата на тяхното изпращане.
При ограничената процедура по ЗОП съществуват някои изисквания за
продължителността на срока за получаване на заявления за участие. В обявлението за
обществената поръчка възложителят определя само краен срок за получаване на
заявленията, който в общия случай трябва да е най-малко 37 календарни дни от
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датата, на която обявлението за обществената поръчка е изпратено до „Държавен
вестник” и до АОП.
Срокът за получаване на заявления може да се съкрати със 7 календарни дни
когато обявлението за обществена поръчка е изпратено по електронен път с използване
на електронен подпис.
При ограничена процедура, провеждана в хипотезата на чл. 76, ал. 3 от ЗОП
/възникване на обстоятелства от изключителна спешност, които правят невъзможно
спазването на 37 -дневния срок/, възложителите по чл. 7, ал. 1-4 от ЗОП не могат да
определят срок за получаване на заявленията за участие по-кратък от 15 календарни
дни. Когато „ускорената” ограничена процедура /т.е. тази в хипотезата на чл. 76, ал. 3
от ЗОП/ е съчетана с изпращане на обявлението по електронен път, срокът за
получаване на заявления за участие не може да бъде по-кратък от 10 дни.
Не съществува пречка възложителят да определи по-дълъг от минималния срок
за получаване на заявления за участие.
Внимание
При определяне на конкретната продължителност на срока за получаване на
заявления за участие, възложителят трябва да се съобрази със сложността на
обществената поръчка и с времето, необходимо за изготвяне на заявленията за участие.
Б. 4. Удължаване на срока за получаване на заявления за участие
Освен възможност за съкращаване на сроковете, чл. 77, ал. 7 от ЗОП дава право
на възложителя да удължи срока за подаване на заявления за участие с до 30
календарни дни. Основание за удължаване на срока е липсата на получени заявления
за участие в рамките на първоначално определения в обявлението за обществена
поръчка срок. Тази възможност е допустимо да бъде приложена еднократно в рамките
на една процедура за възлагане на обществена поръчка.
Всяка промяна в срока за получаване на заявления трябва да бъде публикувана в
„Държавен вестник” и в Регистъра на обществените поръчки.
Начините, по които може да бъде направено удължаването на срока в хипотезата
на чл. 77, ал. 7 от ЗОП, са два – чрез определяне на нова крайна дата за получаване на
заявления за участие или чрез определяне на нов срок в календарни дни /напр. 20 дни/.
При използване на втория начин за задаване на удължения срок за получаване на
заявления, той започва да тече от датата на публикуването му в електронната страница
на „Държавен вестник”.
Внимание
Промяната в срока за получаване на заявления за участие при ограничена
процедура е единственият параметър на обществената поръчка, който може да бъде
изменен, без това да наложи прекратяване на процедурата.
Образец на решение за откриване/прекратяване на процедура и за удължаване
на срокове – Приложение № 16.
Б. 5. Приемане на заявленията за участие
В рамките на определения в обявлението за обществена поръчка срок за
получаване на заявления за участие, възложителят трябва да осигури възможност за:
 приемане на заявленията;
 съхраняване на заявленията при запазване на целостта им и на
поверителността на информацията, съдържаща се в тях.
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Възложителят следва да организира подходящо място за приемане и
съхраняване на подадените заявления за участие, като осигури и воденето на входящ
регистър. За тази цел, възложителят може да използва общата деловодна система или
изрично да овласти длъжностно лице, което да отговаря за приемането на заявленията
за участие, за завеждането им в регистър и за съхраняването им до момента на
отварянето им от комисията за провеждане на процедурата.
При получаване на заявление за участие, за възложителя възниква задължение за
незабавното му връщане на лицето, което го е подало, когато:
 заявлението е получено при възложителя след определения от него краен
срок;
 заявлението е в прозрачен, незапечатан плик или в плик с нарушена цялост.
На този етап се извършва първоначална проверка на заявленията за участие
относно спазване на изискванията за формата и сроковете за представянето им. Тази
проверка е възложена не на комисията, а на отделно длъжностно лице при възложителя,
което е натоварено с приемането на заявленията за участие и с воденето на входящия
регистър.
Заявленията за участие, които отговарят на изискванията за формата на
подаването им и са получени в срок се приемат и се отразяват в регистър, който може
да се води в електронен вид или на хартиен носител. В него срещу всяко заявление се
посочват пореден номер, дата и час на получаване, както и лице, което е подало
заявлението и съответното му качество. Върху плика със заявлението се посочват
пореден номер, дата и час на получаване. При лично подаване на заявлението на място
при възложителя, на приносителя се издава документ.
Когато са налице основания за незабавно връщане на заявлението за участие, те
се вписват в регистъра на възложителя.
При получаване на заявления по факс или по телефон, те се завеждат в
регистъра, като се отбелязва:
 регистрационен номер на заявлението;
 дата и час на получаване на обаждането по телефона или на съобщение по
факс;
 данни за лицето, което подава заявлението;
 описание на получения по факса документ.
Тъй като заявленията за участие, получени по телефон или по факс не са
равностойни по степен на защитеност на информацията на заявленията, подадени
лично или по пощата, е необходимо да се осигури допълнително поверителността на
информацията, която се съдържа в тях.
По тази причина, възложителят изрично трябва да упълномощи лице, което да
приема подадените по тези два начина заявления за участие. То трябва да подпише
декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗОП, подобно на членовете на
комисията. При проявление на някое от обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от ЗОП,
упълномощеното да приема заявления по телефон и факс лице трябва да си направи
отвод пред възложителя, който определя друго лице.
В случаите, когато възложителят е допуснал подаване на заявления за участие
по електронен път, той е длъжен да упълномощи длъжностно лице, което да отразява
заявленията в регистър и да ги съхранява. Това длъжностно лице също подписва
декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗОП, подобно на членовете на
комисията.
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Внимание
Заявления за участие, подадени по електронен път се считат за получени при
възложителя, след като се потвърди чрез електронно съобщение до изпращача, че те са
регистрирани в електронната му система (чл. 45, ал. 2 от ППЗОП). Получените по
електронен път заявления за участие не се отварят до деня, определен от възложителя
за провеждане на предварителния подбор.
Когато кандидат, подал заявление за участие в ограничена процедура, оттегли
заявлението си след изтичане на крайния срок за получаване на заявленията,
възложителят има право да задължи гаранцията му за участие.
Лицата, определени от възложителя да водят входящия регистър съставят
списък на кандидатите и на заявленията за участие, който представят на комисията за
провеждане на процедурата.
В. Извършване на предварителен подбор на кандидатите
Предварителният подбор на кандидатите, който се извършва на първата фаза от
ограничената процедура, се провежда от комисия, назначена от възложителя. Тя е
помощен орган на възложителя в хода на процедурата. По този начин се създават
гаранции, че заявленията за участие ще бъдат разгледани и преценени обективно.
В хода на ограничената процедура възложителят не осъществява директен
контакт с кандидатите или с техни представители.
В. 1 Назначаване на комисия за провеждане на процедура
При този вид процедура комисията се назначава от възложителя след изтичане
на срока за получаване на заявления за участие (чл. 34, ал. 4 от ЗОП). Назначаването
става с писмен акт на възложителя, обикновено под формата на заповед. Тя се издава от
възложителя или от длъжностно лице, което има право да го представлява.
Съдържанието на заповедта за назначаване на комисията за провеждане на
процедурата обхваща:
 номер и дата на акта за назначаване на комисията;
 номер и датата на решението за откриване на процедурата;
 датата и номер на обявлението за обществена поръчка;
 състав на комисията, с посочване на имената, длъжността и квалификацията
на нейните членове;
 имена на външните експерти, които се привличат като консултанти на
комисията и тяхната квалификация;
 имена на резервните членове на комисията;
 краен срок за приключване на работата на комисията;
 размер на възнагражденията на членовете на комисията, ако възложителят
определя такива;
 име, длъжност и подпис на лицето, което издава акта.
Образец на заповед за назначаване на комисия/жури за провеждане на
процедура за възлагане на обществена поръчка/конкурс за проект - Приложение №23.
В. 2. Състав на комисията
Съставът на комисията за провеждане на процедурата не може да се състои от
по-малко от трима членове. Задължително поне един от членовете трябва да е
правоспособен юрист. Останалите членове би следвало да притежават подходяща
професионална квалификация и практически опит, които да съответстват на обекта
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и сложността на обществената поръчка. Възложителят определя председател на
комисията, които се ползва със същите права и задължения, както останалите членове
на комисията.
В състава на комисията, освен служители на възложителя, като членове могат
да бъдат привличани и външни експерти в съответната област. Външни експерти,
освен като членове, могат да участват в комисията за провеждане на процедурата и
като консултанти.
При избора на външни експерти, възложителите могат да използват списъците,
поддържани от изпълнителния директор на АОП с помощта на професионални
сдружения и организации от различни браншове. Тези списъци с експерти са достъпни
на страницата на АОП в Интернет, но не са задължителни за използване.
При назначаване на комисията възложителя определя и резервни членове. Те
могат да заместят титулярен член на комисията, в случай на невъзможност от негова
страна да продължи работата си /напр. поради продължителна болест, командировка и
др./. Препоръчително е поне един от резервните членове на комисията да бъде
правоспособен юрист.
Когато и встъпилият резервен член е възпрепятстван да продължи участието си
в работата на комисията, възложителят определя със заповед нов член, който подава
декларация по чл. 35, ал. 3 от ЗОП (чл. 29, ал. 1 от ППЗОП).
Като членове и консултанти на комисията за провеждане на процедурата могат
да бъдат назначавани само лица, които:
 нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на
определено лице, участващо в процедурата;
 не са "свързани лица" по смисъла на Търговския закон* с кандидат в
процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на
техните управителни или контролни органи.
За удостоверяване на съответствието с посочените изисквания по чл. 35, ал. 1,
т.1 и 2 от ЗОП, всеки от членовете на комисията, както и консултантите, ако има
такива, представят на възложителя декларация. Тя се подава при назначаването на
комисията, както и на всеки етап от работата й, когато настъпи промяна в
декларираните обстоятелства.
Когато спрямо някой от членовете на комисията възникнат обстоятелства по
чл.35, ал. 1, т. 1 или 2 от ЗОП, той не може да продължи участието си в работата на
комисията.
Освен посочените обстоятелства по чл. 35, ал. 1 от ЗОП, членовете на комисията
и консултантите трябва да декларират, че ще пазят в тайна информацията, станала им
известна във връзка с работата им в комисията.
Образец на декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП за
член/консултант на комисия - Приложение № 22.
*

По смисъла на Търговския закон “свързани лица” са: съпрузите, роднините по права линия - без
ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен
включително; работодател и работник; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
съдружниците; дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на
глас в дружеството; лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; лицата, които съвместно
контролират пряко или косвено трето лице; лицата, едното от които е търговски представител на другото; лицата,
едното от които е направило дарение в полза на другото. лицата, които участват пряко или косвено в управлението,
контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от
обичайните.
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Възложителят може да определя възнаграждения за членовете на комисията. Те
са за негова сметка, както и всички други разходи, свързани с работата на комисията
/напр. консумативи, наем на зала и др./.
Възнаграждението на външни експерти, участващи като членове или
консултанти на комисията се определя с отделен договор за услуга.
В. 3. Вземане на решения от комисията
Решенията на комисията при провеждане на предварителния подбор в
ограничена процедура се вземат с мнозинство от пълния състав на членовете на
комисията. Всеки член на комисията има право да подпише протокола с особено
мнение, като задължително излага мотивите за това в отделен документ - неразделна
част от протокола на комисията.
Работата на комисията се отразява в протокол, който трябва да бъде подписан от
всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение.
В. 4. Срок за работа на комисията
В акта за назначаване на комисията, възложителят трябва да определи срок за
приключване на работата й. Той трябва да бъде съобразен със сложността на
обществената поръчка.
При ограничена процедура по ЗОП комисията започва своята работа след
получаване от възложителя /респ. от лицето, което води регистъра на получените
оферти/ на списъка с кандидатите и подадените заявления за участие. На първа фаза
работата на комисията приключва с предаването на възложителя на протокола за
резултатите от предварителния подбор. От този момент започва да тече срокът от 5
работни дни за произнасяне на възложителя с решение по чл. 79, ал. 8 от ЗОП за
определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти във втората
фаза от процедурата.
В. 5. Разглеждане на заявленията за участие
Комисията при ограничена процедура по ЗОП започва своята работа с
получаване на списъка с кандидатите и подадените заявления за участие.
Членовете на комисията нямат право да изнасят заявления за участие от
помещението, в което се провеждат заседанията.
Заявленията за участие се отварят от комисията по реда на тяхното постъпване
при възложителя. При отварянето на заявленията могат да присъстват представители на
кандидатите.
Първото действие, което комисията извършва е да установи дали към
заявлението за участие са приложени всички изискани от възложителя документи. Ако
бъде установено, че кандидатът не е приложил всички документи, комисията предлага
на възложителя съответния кандидат да бъде отстранен.
Кандидатите, чиито заявления за участие са надлежно окомплектовани, участват
при извършване на следващото действие на комисията – разглеждане на представените
документи по същество. Комисията следва да установи дали съответният кандидат
отговаря на:
 изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и на чл. 47, ал. 2 от ЗОП, ако
възложителят е посочил това в обявлението за обществената поръчка;
 всички, поставени от възложителя, минимални изисквания за финансово и
икономическо състояние, технически възможности и квалификация.
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Внимание
Наличието към заявлението за участие на определен документ, изискан от
възложителя не води автоматично до съответствие на кандидата с поставените от
възложителя изисквания. Съдържанието на документа трябва да доказва, че кандидатът
отговаря на изискванията.
Когато за някой от кандидатите комисията установи, че не отговаря на
поставените изисквания за годност, тя предлага на възложителя неговото отстраняване.
След като извърши преценка за съответствието на всички кандидати с
изискванията на възложителя, комисията следва да определи кои кандидати да
предложи на възложителя да бъдат поканени да подадат оферти във втората фаза на
ограничената процедура.
Когато в обявлението за обществената поръчка възложителят не е поставил
ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти,
всички кандидати, за които комисията е установила, че отговарят на изискванията на
възложителя, могат да вземат участие на втората фаза от процедурата.
В случаите, когато възложителят, с цел да намали броя на офертите, които ще
бъдат разглеждани на втората фаза, е поставил ограничение за броя на кандидатите,
които да бъдат поканени да подадат оферти, комисията може да постъпи по няколко
възможни начина:
 когато броят на допуснатите кандидати е по-малък от минималния броя
кандидати, които възложителя е посочил, че ще покани да подадат оферти –
комисията трябва да предложи да бъдат поканени всички кандидати (чл. 79,
ал. 6 от ЗОП), които са подали заявление за участие и отговарят на
поставените от възложителя изисквания;
Не могат да бъдат предлагани за участие във втората фаза кандидати,
които не отговарят на изискванията или не са участвали в предварителния
подбор.
 когато броят на допуснатите кандидати е по-голям от максималния брой
кандидати, който възложителят е обявил че ще покани на втората фаза от
процедурата, комисията следва да извърши действия за определяне на
съответния брой кандидати, които да бъдат поканени (чл. 79, ал. 5 от ЗОП);
При тази хипотеза, комисията ще трябва да приложи спрямо допуснатите до
момента кандидати посочените от възложителя в обявлението за обществената поръчка
критерии и правила. Те трябва да са обективни и недискриминационни. По този начин
от всички кандидати, които могат да изпълнят обществената поръчка ще бъдат отбрани
само толкова на брой, колкото е определил възложителят.
Пример: Комисията за провеждане на процедурата е установила, че 10 от
кандидатите подали заявления за участие отговарят на всички изисквания на
възложителя. В обявлението за обществената поръчка, възложителят е определил, че
ще покани да подадат оферти само 6-ма кандидати. В този случай, комисията,
прилагайки критериите и правилата, зададени от възложителя в обявлението за
обществената поръчка, ще трябва да избере 6-мата кандидати, които да бъдат
предложени за участие на втората фаза.
В. 6. Протокол от работата на комисията за резултатите от проведения
предварителен подбор
Резултатите от работата на комисията се отразяват в протокол.
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Чл. 79, ал. 7 от ЗОП поставя определени изисквания към съдържанието на
протокола на комисията. В него трябва да бъдат посочени:
 състав на комисията и списък на консултантите /ако има такива/;
 списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя
изисквания и мотивите за това;
 списък на кандидатите, които отговарят на условията и изискванията на
възложителя относно финансово и икономическо състояние, технически
възможности и квалификация;
 списък на кандидатите, които комисията предлага да бъдат поканени да
подадат оферти – в случаите, когато броят на кандидатите, отговарящи на
изискванията е по-голям от определения от възложителя и комисията е
извършвала подбор въз основа на обективни и недискриминационни
критерии и правила;
 дата на съставяне на протокола.
Протоколът задължително се подписва от всички членове на комисията,
включително от тези, които са изразили особено мнение. Комисията е длъжна да
предаде протокола от работата си на възложителя, заедно с цялата документация.
Образец на протокол от дейността на комисия по извършване на
предварителен подбор – Приложение № 30.
В. 7 Участие на наблюдатели от АОП в работата на комисията по
предварителен подбор
При ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност над
праговете по чл. 45а от ЗОП, след 01.01.2007 г. при работата на комисията и при двете
фази имат право да присъстват наблюдатели – експерти от Агенцията по обществени
поръчки. Въпросите свързани с тяхното участие са разгледани в глава втора, точка ІІ, б.
Д.7 от настоящия раздел.
Г. Обявяване на резултатите от предварителния подбор
В срок от 5 работни дни от датата на протокола на комисията, възложителят се
произнася с решение по чл. 79, ал. 8 от ЗОП. То съдържа:
 данни за възложителя;
 номер и дата на решението;
 номер и дата на решението за откриване на процедурата;
 дата и пореден номер на обнародваното обявление за обществена поръчка;
 кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти на втората фаза от
процедурата;
 кандидатите, които отговарят на условията и изискванията на възложителя,
но няма да бъдат поканени да подадат оферти в резултат на обявените от
възложителя ограничения;
 кандидатите, които не отговарят на изискванията, обявени от възложителя,
както и мотивите за това;
 орган и срок за обжалване;
 име, длъжност и подпис на възложителя.
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Внимание
Възложителят е длъжен да се съобрази с предложенията от протокола на
комисията.
В срок от 3 календарни дни възложителят изпраща решението си по чл. 79, ал. 8
от ЗОП до Агенцията по обществени поръчки и до недопуснатите кандидати.
Те могат да обжалват решението в срок от 10 дни от уведомяването им, а ако по
различни причини не са уведомени – в 10-дневен срок от узнаване за решението на
възложителя за резултатите от предварителния подбор.
След изтичане на този срок, възложителят е длъжен да възстанови гаранциите за
участие на кандидатите, които са отстранени или няма да бъдат поканени да представят
оферти. Освобождаването на гаранциите се извършва в срок от 3 работни дни, освен
ако съответният кандидат не е обжалвал решението за предварителен подбор. В този
случай гаранцията за участие се задържа до окончателното решаване на спора.
Гаранцията за участие подлежи на възстановяване, независимо в чия полза е съдебното
решение.
Образец на решение за определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени
да подадат оферти - Приложение № 17.
Д. Покани за подаване на оферти
На всички кандидати, които са допуснати до участие на втората фаза,
възложителят изпраща писмени покани за подаване на оферти. Поканите се изпращат
едновременно до всички и трябва да съдържат:
 номер на обявлението за обществената поръчка и дата на обнародване;
 копие от спецификациите и всички допълнителни документи, ако те не се
съдържат в документацията за участие или електронен адрес за достъп до
спецификациите и допълнителните документи, когато те се предоставят по
електронен път;
 показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на
комплексната оценка на офертите или показателите, подредени по важност в
низходящ ред, когато не са посочени в обявлението за обществената
поръчка;
 срок и място за представяне на оферти.
Образец на покана за представяне на оферта в ограничена процедура Приложение № 31.
Д. 1. Допълнителни разяснения по документацията за участие
След получаване на покана за подаване на оферта на втората фаза в
ограничената процедура, всеки от кандидатите може отново да поиска разяснения по
документацията за участие в процедурата. Срокът, в който може да се упражни това
право е до 10 дни преди изтичане на крайния срок за получаване на оферти. При
провеждане на „ускорена” ограничена процедура в хипотезата на чл. 76, ал. 3 от ЗОП,
срокът за искане на разяснения по документацията за участие е до 7 дни преди
изтичане на крайния срок за получаване на оферти – чл. 81, ал. 5 от ЗОП.
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Втора фаза
А. Подаване и приемане на оферти
Втората фаза на ограничената процедура започва с подаването на оферти от
поканените от възложителя кандидати, успешно преминали предварителния подбор.
Всеки кандидат може да подаде само една оферта. Тя може да бъде оттеглена,
изменена или допълнена до изтичане на крайния срок за получаване на оферти,
определен от възложителя в поканата.
Офертите задължително трябва да са на български език, включително когато
лицата, които ги подават са чуждестранни физически или юридически лица.
С подаването на оферта във втората фаза на ограничената процедура,
съответният кандидат придобива качеството „участник в процедурата” по смисъла на §
1, т. 33 от ДР на ЗОП.
А.1 Съдържание на офертата
Всяка оферта в ограничената процедура трябва да отговаря на изискванията на
чл. 56 от ЗОП. Това правило следва да бъде съобразено с обстоятелството, че част от
документите, описани в чл. 56 от ЗОП, вече са били представени от участника при
фазата на предварителния подбор в качеството му на кандидат в процедурата. По тази
причина чл. 82, ал. 2 от ЗОП посочва, че при подаване на оферта участникът може да не
представя документите, които е представил на фазата на предварителния подбор.
Офертата трябва да включва:
а. срок за изпълнение на поръчката
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е съществен елемент от
офертата. Чл. 24, ал. 3 от ППЗОП урежда допълнително изискване към съдържанието
на офертата, в случаите, когато предметът на обществената поръчка налага нейното
изпълнение на етапи. В този случай в офертата трябва да бъдат посочени конкретните
етапи и сроковете за изпълнение на всеки етап.
б. предлагана цена
Цената е много съществена за изпълнение на всяка обществена поръчка,
включително на тази, при която възложителят е определил като критерий за оценка на
офертите „икономически най-изгодна оферта”.
Чл. 57, ал. 2 от ЗОП поставя особено изискване за начина на представяне на този
елемент от офертата. Предлаганата цена задължително трябва да се съдържа в отделен
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”. Той трябва да бъде поставен в
общия плик с офертата.
в. декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална
цена на труда - в случаите, когато обществената поръчка е за строителство
Тази декларация се представя както от основния участник, подал оферта, така и
от всички посочени подизпълнители.
При участник – обединение на физически и/или юридически лица такава
декларация се подава от всеки субект, включен в обединението. Когато участникът е
чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, декларациите,
които са на чужд език, се представят към офертата и в превод.
г. друга информация, посочена в обявлението или в документацията за
участие
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Обявлението за обществена поръчка може да включва допълнителни изисквания
за изпълнението на поръчката – напр. свързани с опазването на околната среда,
безработицата и разкриването на работни места за лица с увреждания, при спазване на
уредените в чл. 25, ал. 5 от ЗОП забрани за ограничаване на конкуренцията.
Документацията за участие също може да съдържа определени допълнителни
изисквания към съдържанието на офертите. В тези случаи, за да отговарят на
изискванията за пълнота и съответствие, офертите следва да включват поисканата от
възложителя информация.
д. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника
Всяка оферта трябва да съдържа списък на включените в нея документи. С цел
удостоверяване на автентичността на списъка, законът изисква той да бъде подписан
от участника.
А. 2. Способи за подаване на офертите и изисквания за подаване
Всеки участник във втората фаза на ограничената процедура по ЗОП има право
да избере начина, по който да подаде офертата си, като се придържа към допустимите
по закон способи. Те са предвидени в чл. 57, ал. 1 и 5 от ЗОП и са доразвити в ППЗОП.
Участниците могат да подават офертите си:
 на мястото определено от възложителя – лично от участника или от негов
представител;
 по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка;
При използване на някой от посочените способи за подаване на оферти,
участниците трябва да ги представят в непрозрачен запечатан плик с ненарушена
цялост. Върху плика участникът трябва да посочи адрес за кореспонденция, телефон, а
по възможност факс и електронен адрес. Когато офертата се подава за самостоятелно
обособени позиции, върху плика се посочва и номера на позицията, за която се
кандидатства. В плика с офертата трябва да се съдържа отделен непрозрачен запечатан
плик с надпис „Предлагана цена”.
 по електронен път, при спазване на Закона за електронния документ и
електронния подпис.
Подаването на оферти по електронен път е допустимо само, ако възложителят го
е предвидил в обявлението за обществена поръчка или в документацията за участие.
Причина за това е обстоятелството, че възложителят трябва да притежава
необходимото оборудване и софтуер, които да позволяват получаване на офертите без
да се разкрива съдържанието им. Видими трябва да остават само данните по чл. 41, ал.3
от ППЗОП, които да позволяват завеждане на офертата в регистър при възложителя.
При оферти, подадени по електронен път, чл. 47, ал. 1 от ППЗОП предвижда
предлаганата цена да се изпраща с отделно електронно съобщение по реда за подаване
на цялата оферта, като в него се съдържа и указание за принадлежност на ценовата
оферта към основната оферта, подадена по електронен път.
При подаване на оферти по електронен път, участникът трябва да представи на
възложителя всички документи, които не са в електронен вид, лично или по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка. За да бъде приета за валидно подадена такава
оферта, документите, които не са в електронен вид, трябва да бъдат представени при
възложителя преди изтичане на крайния срок за получаване на оферти (чл. 57, ал. 5 от
ЗОП).
Внимание
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При подаване на офертите, участниците имат право да посочат коя част от тях
има конфиденциален характер поради наличие на технически или търговски тайни.
Участниците имат право да изискват от възложителя да не разкрива тази информация.
За възложителя възниква задължение за опазване на информацията. Изключение е
допустимо само в хипотезите на чл. 44 и чл. 73, ал. 4 и 5 от ЗОП.

А. 3. Срок за получаване на оферти
Срокът за получаване на оферти се определя от възложителя в поканата. В
рамките на този срок, съответният участник трябва не само да подготви и подаде своята
оферта по някой от допустимите в ЗОП начини, но тя трябва и да бъде и фактически
получена при възложителя.
Внимание
Само оферти, които са получени при възложителя до определения от него краен
срок, се приемат за редовно подадени. Оферти, получени при възложителя след
изтичане на крайния срок подлежат на връщане, независимо от датата на тяхното
изпращане.
При ограничена процедура, ЗОП поставя определени изисквания за
продължителността на срока за получаване на оферти. В общия случай, той не може да
бъде по-кратък от 40 календарни дни от датата на изпращане на поканата.
Този срок може да бъде съкращаван на различни основания.
Първата възможност за съкращаване на срока за получаване на оферти е
включването на конкретната обществена поръчка в предварително обявление по чл. 23
от ЗОП. За да може да породи ефект на съкращаване на срока, предварителното
обявление трябва:
 да е изпратено за обнародване до „Държавен вестник” между 52 дни и 12
месеца преди изпращане за обнародване на обявлението за конкретната
обществена поръчка; и
 да съдържа информацията за конкретната обществена поръчка, налична към
датата на изпращане за обнародване на предварителното обявление.
В тази хипотеза, минималният 40-дневен срок за получаване на оферти може да
бъде намален до 22 дни.
Второто основание за съкращаване на срока е осигуряването от страна на
възложителя на пълен достъп до документацията за участие в процедурата по
електронен път и посочване в обявлението на адрес в Интернет, където тя може да бъде
намерена. За да бъде приложена тази хипотеза, достъпът до документацията трябва да е
осигурен от датата на обнародване на обявлението в електронен вид. В тази
хипотеза 40 дневния срок за получаване на оферти може да бъде съкратен с 5
календарни дни.
Когато възложителя прилага „ускорена” ограничена процедура, т.е. в хипотезата
на чл. 76, ал. 3 от ЗОП, срокът за получаване на оферти не може да бъде по-кратък от
10 дни от датата на изпращане на поканата.
При определени условия, възложителят е задължен да удължи срока за
получаване на оферти с не повече от 30 календарни дни. Това се налага, когато:
 има необходимост от разглеждане на място при възложителя на
допълнителни документи;
 има необходимост от посещения на мястото на изпълнението на
обществената поръчка.
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Внимание
При определяне на конкретния размер на срока за получаване на оферти,
възложителят трябва да се съобразява със сложността на обществената поръчка и с
времето, необходимо за изготвяне на офертите.

А. 4 Приемане на офертите
При ограничена процедура по ЗОП в рамките на определения в поканата срок за
получаване на оферти, възложителят трябва да осигури възможност за:
 приемане на офертите;
 съхраняване на офертите при запазване на целостта им и на поверителността
на информацията, съдържаща се в тях.
Възложителят следва да организира подходящо място за приемане и
съхраняване на подадените оферти, като осигури и воденето на входящ регистър на
подадените оферти. За тази цел, възложителят може да използва общата деловодна
система или изрично да овласти длъжностно лице, което да отговаря за приемането на
офертите, за завеждането им в регистър и за съхраняването им до момента на
отварянето им от комисията за провеждане на процедурата.
При получаване на оферта, за възложителя възниква задължение за незабавното
й връщане на участника, когато:
 офертата е получена при възложителя след определения от него краен срок;
 офертата е в прозрачен, незапечатан плик или в плик с нарушена цялост.
На този етап се извършва първоначална проверка на офертите относно спазване
на изискванията за формата и сроковете за представянето им. Тя е възложена на
длъжностно лице при възложителя, натоварено с приемането на офертите и с воденето
на входящия регистър.
Офертите, които отговарят на изискванията на чл. 57 от ЗОП и са получени в
срок се приемат и се отразяват в регистър. В него срещу всяка оферта се посочват
пореден номер, дата и час на получаване на офертата, както и лице, което я е подало и
съответното му качество. Върху плика с офертата се посочват пореден номер, дата и
час на получаване на офертата. При лично подаване на оферта, на приносителя се
издава документ.
Когато са налице основания за незабавно връщане на офертата, те се вписват в
регистъра на възложителя.
В случаите, когато възложителят е допуснал подаване на оферти по
електронен път, той е длъжен да упълномощи длъжностно лице, което да вписва
офертите в регистър и да ги съхранява. Това длъжностно лице подписва декларация за
обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП, подобно на членовете на комисията за провеждане на
процедурата.
Внимание
Оферти, подадени по електронен път се считат за получени при възложителя,
след като се потвърди чрез електронно съобщение до изпращача, че те са регистрирани
в електронната му система (чл. 45, ал. 2 от ППЗОП).
Когато участник, подал оферта на втората фаза от ограничената процедура, я
оттегли след изтичане на крайния срок за получаване на оферти, възложителят има
право да задържи гаранцията му за участие.
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Лицата, овластени от възложителя да водят входящия регистър съставят списък
на участниците и на представените оферти, който представят на комисията.

Б. Разглеждане и оценка на офертите и класиране на
участниците
При ограничената процедура разглеждането и оценката на офертите и
класирането на участниците при втората фаза се извършва от комисия, подобно на
откритата процедура по ЗОП. Това е комисията, извършила предварителния подбор на
кандидатите, подали заявления за участие в процедурата.
Отварянето на офертите от комисията се извършва по реда на тяхното
получаване в регистъра, в деня и часа, определени от възложителя.
При възникване на обстоятелства, които налагат промяна на предварително
обявените от възложителя условия /дата, място или час/ на отваряне на офертите, той е
длъжен да уведоми писмено всички участници.
При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.
Те се легитимират пред комисията с лична карта и документ, който удостоверява, че са
законни или упълномощени представители на съответния участник.
След започване работата на комисията, членовете й нямат право да изнасят
офертите от помещението, в което се провеждат заседанията.
Б. 1 Етап на формално допускане на офертите
След отварянето на пликовете с офертите, членовете на комисията проверяват
съответствието на приложените от участника документи със списъка, който е
задължителен елемент на всяка оферта.
Целта на формалната проверка е да бъде установено дали в плика с офертата се
съдържат всички документи, които участникът твърди, че е приложил.
Внимание
Отварянето на офертите на този етап от работата на комисията не включва
отваряне на пликовете с ценовите оферти. При ограничена процедура, след отваряне на
пликовете с офертите, поне трима от членовете на комисията подписват плика с надпис
„Предлагана цена”. Това правило намира приложение, независимо от обявения от
възложителя критерий за оценка на офертите.
Когато критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”,
освен плика с ценовата оферта, най-малко трима от членовете на комисията трябва да
подпишат и всички документи, приложени от участника, в които се съдържа
информация, подлежаща на оценяване в процедурата.
Липсата в плика с офертата на списък, подписан от съответния участник,
липсата в списъка на някой от документите, изискани от възложителя, както и липсата
в плика на документ, който е описан в списъка, са основания, които могат да мотивират
комисията да предложи на възложителя съответният участник да бъде отстранен
от по-нататъшно участие в процедурата /арг. чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП/.
Когато комисията констатира, че ценовата оферта не е приложена в отделен
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, тя има основание да
предложи отстраняване на участника съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
След проверка на съответствието между съдържанието на пликовете с офертите
и подписаните от участниците списъци, комисията продължава работата си при закрити
врати. Основание за това дава чл. 83, ал. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 68, ал. 5 от ЗОП, който
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изрично посочва действията на комисията, които могат да се извършват в присъствието
на представители на участниците.
Офертите, които не са предложени за отстраняване в резултат от формалната
проверка на съдържанието им, преминават на следващия етап от работата на
комисията.
Внимание
На втората фаза при ограничена процедура в работата на комисията не е
включен етап на допускане на участниците, тъй като тяхната годност да изпълнят
конкретната обществена поръчка е била преценена на фазата на предварителния
подбор.
Б. 2. Етап на разглеждане на офертите по същество
На този етап от работата на комисията, се извършва преглед на офертите на
участниците в процедурата за тяхното съответствие с изискванията на възложителя
относно изпълнението на обществената поръчка.
На разглеждане по същество се подлага офертата на съответния участник,
разработена според образеца, приложен от възложителя в документацията за участие,
както и всички други документи, които подкрепят предложенията за изпълнението на
обществената поръчка.
При преценката за съответствие по същество, комисията съпоставя условията и
изискванията, поставени от възложителя в обявлението и в документацията с
предложените от участниците.
В разглеждането на офертите по същество се включва и проверката на
представените от участниците варианти, когато те са били допуснати от възложителя.
За всеки от предложените варианти комисията следва да прецени дали той съответства
на минималните изисквания към тях, поставени в документацията за участие.
Вариантите, които не отговарят на тези изисквания или не са представени по
определения от възложителя начин, не могат да бъдат допуснати до оценяване.
Съпоставка за съответствие с изискванията на възложителя се извършва от
комисията за всяка оферта поотделно.
Когато комисията не може да прецени съответствието поради неясноти в
офертата, тя има право да поиска писмено от съответния участник да представи
допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата. Това право на
комисията не следва да бъде използвано по начин, който води до допълване или
изменение на офертите на участниците.
В резултат от разглеждането на офертите по същество, комисията може да
установи несъответствия с изискванията на възложителя относно изпълнението на
обществената поръчка. Това е основание комисията да предложи съответния участник,
представил офертата, за отстраняване от процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от
ЗОП.
Частен случай на несъответствие на офертата с изискванията на възложителя е
непълнотата на офертата. Като „непълна” може да се приеме оферта, която не
съдържа предложения по всички параметри, свързани с изпълнението на конкретната
обществена поръчка, които възложителят е изискал. При констатирани случаи на
непълни оферти, комисията предлага за отстраняване съответния участник на
основанието по чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
На етапа на разглеждане на офертите по същество комисията отваря и
ценовите оферти на участниците. Те трябва да бъдат представени в отделен запечатан
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непрозрачен плик, съдържащ се в общия плик с офертата. Неспазването на това
изискване е основание съответният участник да бъде предложен за отстраняване от
процедурата по чл. 69, ал. 1, т. 4 от ЗОП още на етапа на формално допускане на
офертите.
Не съществува задължение при отварянето на ценовите оферти да бъдат
поканени представители на участниците, но няма пречка това да бъде направено.
След отваряне на ценовата оферта, комисията следва да извърши проверка за
нейната пълнота, за съответствието й с изискванията на възложителя, както и за
наличие на „необичайно ниска цена” по чл. 70 от ЗОП.
При констатиране на несъответствие с изискванията на възложителя, възниква
основание съответният участник да бъде предложен за отстраняване по чл. 69, ал. 1, т. 3
от ЗОП.
При проверката по чл. 70, комисията следва да съпостави всяка ценова оферта
със средната цена на останалите оферти. Когато съответната ценова оферта е с повече
от 30 % по-ниска от средната цена на останалите оферти, тя следва да се третира като
„необичайно ниска”. Това обстоятелство поражда задължение за комисията да поиска
от съответния участник, предложил тази оферта да представи подробна писмена
обосновка на предложената цена.
Писмото до участника с искане за обосновка се изпраща от комисията. В него се
определя конкретен срок за представяне на обосновката, който трябва да е разумен, но
не по-кратък от 3 работни дни от получаване на искането за обосновка от участника.
Образец на искане на комисия за представяне на обосновка на предложената
цена – Приложение №24.
Когато не се получи обосновка в определения срок, на основание чл. 70, ал. 3 от
ЗОП, съответният участник следва да бъде предложен от комисията за отстраняване от
процедурата.
При получаване на писмена обосновка, комисията следва да прецени
изложените от участника мотиви, като има две възможности:
 да предложи участника за отстраняване;
 да приеме обосновката.
Обосновката може да бъде приета, когато в нея са посочени обективни
обстоятелства, проявили се спрямо участника, които мотивират предложената от него
цена с:
 оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
 предложено техническо решение;
 наличие на изключително благоприятни условия за участника;
 икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
 получаване на държавна помощ.
Когато участникът мотивира цената си с получена държавна помощ, законовото
основание на която не може да се докаже в рамките на определения срок за представяне
на обосновката, комисията може да предложи участника за отстраняване на основание
чл. 70, ал. 4 от ЗОП.
Ако при своята преценка относно основателността на обосновката, комисията
приеме че не са налице обективни обстоятелства, които да мотивират предложената
ниска цена, комисията предлага съответния участник за отстраняване от процедурата
на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП.
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Б. 2. 1. Предложения за отстраняване на участници в процедурата
Завършването на етапа на разглеждане на офертите по същество е крайният
момент, до който комисията може да упражни правото си да предложи на възложителя
определен участник за отстраняване от процедурата. На етапите на оценяване на
офертите и класиране на участниците не могат да се проявят обстоятелства, които да
доведат до основание за отстраняване на участник.
Внимание
На отстраняване подлежат участниците в процедурата, дори когато мотивите за
отстраняването им са свързани не със самите тях, а с представените от тях оферти.
Комисията не може да вземе самостоятелно решение за отстраняване на
участник от процедурата. Тя има право само да предложи на възложителя с решението
си по чл. 73, ал. 1 от ЗОП /за класиране на участниците и определяне на изпълнител на
обществената поръчка/ да отстрани съответния участник.
Предложенията за отстраняване задължително се мотивират от комисията, като
освен правното основание по чл. 69 или чл. 70 от ЗОП се посочват и конкретните факти
и обстоятелства, които мотивират предложението. Излагането на мотиви е от особена
важност, тъй като те трябва да бъдат възпроизведени в решението на възложителя.
Внимание
Въпреки че комисията е лишена от правото сама да взема решения за
отстраняване на участници в процедурата, предложенията за отстраняване има за своя
последица неразглеждането на офертата на съответния участник на следващите етапи
от работата на комисията.
Основанията, които могат да мотивират комисията да предложи отстраняване на
участник са посочени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП. Специфично основание за отстраняване се
съдържа в чл. 70 от ЗОП и то е свързано с невъзможност да се обоснове предложена
необичайно ниска цена.
На други основания, извън посочените в тези разпоредби, участниците не могат
да бъдат предлагани от комисията за отстраняване.
Прилагането на конкретните основания за отстраняване е разгледано на
съответното място при описанието на етапите в работата на комисията за провеждане
на процедурата.
Внимание
При втората фаза на ограничената процедура, участниците не могат да бъдат
предлагани за отстраняване от комисията на основание чл. 69, ал. 1, т. 2 от ЗОП, тъй
като проверката за съответствие с изискванията по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП е
извършена на фазата на предварителния подбор.
Б. 3 Етап на оценка на офертите
До етапа на оценяване се допускат само оферти на участници, които отговарят
на поставените от възложителя изисквания, свързани с изпълнението на обществената
поръчка.
На този етап комисията прилага спрямо офертите предварително оповестения от
възложителя в обявлението за обществена поръчка критерий за оценка – „най-ниска
цена” или „икономически най-изгодна оферта”.

119

Когато критерият е „най-ниска цена”, не се извършва същинско оценяване и
може да не се присъждат и точки. Комисията подрежда офертите, като офертата,
съдържаща най-ниската цена заема първото място в подреждането.
При критерий „икономически най-изгодна оферта”, на етапа на оценяване,
комисията е длъжна да приложи спрямо всички оферти посочените в обявлението за
обществена поръчка, в документацията за участие или в поканата показатели за оценка,
като съобрази отразената им тежест в комплексната оценка. В тези свои действия
комисията трябва да използва методиката за оценка на офертите, която е част от
документацията за участие в процедурата или от поканата до кандидатите, успешно
преминали предварителния подбор. Тя следва да съдържа ясни указания за комисията
относно начина, по който да бъдат оценени офертите по всеки от показателите, както и
относно начина на формиране на комплексна оценка за всяка оферта.
Внимание
При оценяване комисията е длъжна да използва само посочените показатели за
оценка, отредената им тежест, както и методиката за оценка спрямо всички оферти,
допуснати до етапа на оценяване.
В резултат от етапа на оценяване, офертите получават комплексни оценки, с
които участват в етапа на класиране /при критерий „икономически най-изгодна
оферта”/ или се установят предложените от участниците цени /при критерий „найниска цена”/.
Примерна методика за оценка на офертите – образец Приложение № 49.
Б.3.1 Оценяване при варианти на офертите
Когато обявеният критерий за оценка е „икономически най-изгодна оферта” и
възложителят е допуснал представяне на варианти на офертите, всеки вариант, който
комисията на етапа на разглеждане на офертите по същество е преценила, че отговаря
на минималните изисквания, следва самостоятелно да бъде подложен на оценка. При
оценяването на съответния вариант, спрямо него се прилагат показателите за оценка и
обявената от възложителя тежест в комплексната оценка.
Всеки предложен вариант в офертата на даден участник следва да получи
самостоятелна оценка от комисията. В етапа на класиране участникът ще бъде
представен само от един вариант на офертата си – онзи, който е получил най-висока
оценка.
Б.3.2. Електронен търг
При ограничена процедура по ЗОП, на етапа на оценяване на офертите може да
бъде приложен електронен търг (чл. 16б от ЗОП), когато в обявлението за
обществената поръчка възложителят е предвидил това.
Електронният търг е подробно разгледан в глава втора, т. ІІ, б. “Д.4.2” от
настоящия раздел.

Б. 4 Етап на класиране на участниците
В този финален етап от работата на комисията участват всички участници, чиито
оферти са били оценявани на предходния етап. Комисията извършва класиране на
участниците, а не на техните оферти.
Участниците, чиито оферти са били оценени, се подреждат в низходящ ред
според степента на съответствие на офертите им с предварително обявените от
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възложителя условия. В класирането се включват всички участници с оценени оферти,
въпреки че ЗОП допуска договорът за обществена поръчка да се сключи само с
класирания на първо място участник, а при наличие на основание за това - с класирания
на второ място.
Внимание
Когато в процедурата са представяни оферти с варианти, в класирането, един
участник може да бъде представен само от един вариант – този, който е получил найвисока комплексна оценка. По този начин се осигурява спазване на правилото, че един
участник може да бъде свързан само с една оферта и се избягва възможността няколко
места в класирането да се заемат от различни варианти, представени от един и същи
участник.
Резултатите от етапа на класиране са основата, върху която възложителят, с
решението си по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, определя изпълнител на обществената поръчка.
Б. 5. Протокол от работата на комисията
Резултатите от работата на комисията, се отразяват в протокол. При провеждане
на поредица от заседания на комисията е възможно да се съставят отделни протоколи,
стига в тяхната съвкупност да съдържат информация за всички действия от работата на
комисията.
Чл. 83, ал. 1, във вр. с чл. 72, ал. 1 от ЗОП поставят определени изисквания към
съдържанието на протокола на комисията. В него трябва да бъдат посочени:
 състав на комисията и списък на консултантите /ако има такива/;
 списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и
мотивите за това;
 становищата на консултантите /ако има такива/;
 резултатите от разглеждането и оценяването на офертите, включително
кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки
показател, когато критерият за оценка е „икономически най-изгодната
оферта”;
 класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до оценяване;
 дата на съставяне на протокола.
Протоколът задължително се подписва от всички членове на комисията,
включително от тези, които са изразили особено мнение. Комисията е длъжна да
предаде протокола от работата си на възложителя, заедно с цялата документация. С
това действие комисията приключва своята работа.
Образец на протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и
класиране на получени оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка –
Приложение №25.
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III. Приключване на процедурата
А. Определяне на изпълнител на обществената поръчка
А. 1 Решение за класиране на участниците и за определяне на
изпълнител на обществената поръчка (чл. 83, ал. 2, във вр. с чл. 73, ал. 1 от
ЗОП)
След получаване на протокола на комисията, в който се съдържа класиране на
участниците, в срок от 5 работни дни, възложителят е длъжен да се произнесе с
мотивирано писмено решение. То може да е издадено под формата на заповед.
В съдържанието на решението по чл. 73, ал. 1 от ЗОП задължително се включва:
 данни за възложителя;
 номер и дата на решението;
 правно основание за издаването му – чл. 82, ал. 1, във вр. с чл. 73, ал. 1 от
ЗОП;
 номер и дата на протокола на комисията от втората фаза в ограничената
процедура;
 номер и дата на решението за откриване на процедурата за възлагане на
обществена поръчка;
 датата и пореден номер на обнародваното обявление за обществена поръчка;
 отстранените участниците и мотивите за това;
 класиране на всички участници, чиито оферти са били оценени от комисията
за провеждане на процедурата;
 определяне на участника, класиран на първо място за изпълнител на
обществената поръчка;
 орган и срок за обжалване;
 име, длъжност и подпис на възложителя.
Внимание
Решението на възложителя за определяне на изпълнител и класиране на
участниците при ограничената процедура отразява само резултатите от втората фаза на
процедурата, свързана с подаване на оферти, но не и тези от предварителния подбор,
които са отразени в решението по чл. 79, ал. 8 от ЗОП. Решението на възложителя за
класиране на участниците и за определяне на изпълнител на обществената поръчка не
трябва да посочват кандидатите, отстранени от участие в ограничената процедура на
етапа на предварителен подбор.
Когато обществената поръчка е с обособени позиции, в решението по чл. 73,
ал.1 от ЗОП се отразяват класирането на участниците по всяка от позициите,
отстранените от участие по съответната позиция и мотивите за това. Възложителят
трябва да определи изпълнител на обществената поръчка по всяка позиция.
При издаване на решение за класиране на участниците и за определяне на
изпълнител, възложителят е длъжен да се придържа към протокола от работата на
комисията. Обвързващата сила на протокола на комисията се разпростира както върху
класирането на участниците, така и върху предложенията за отстраняване на
участници.
Внимание
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Възложителят няма право да променя по своя преценка класирането на
участниците, предложено от комисията, да определя за изпълнител на обществената
поръчка участник, който не е класиран от комисията на първо място или, да не приеме
предложенията на комисията за отстраняване на определени участници.

Образец на решение за класиране на участниците и определяне на
изпълнител на обществена поръчка – Приложение № 28.
А. 2 Уведомяване на участниците за решението по чл. 73, ал. 1 от ЗОП
В срок от 3 календарни дни, препис от решението за класиране на участниците и
за определяне на изпълнител на обществената поръчка се изпраща на всички лица,
които са подали оферти във втората фаза на ограничената процедура. Право да бъдат
уведомени за това решение имат както класираните участници, така и тези, които са
отстранени от участие.
Уведомяването се извършва от възложителя по някои от допустимите, съгласно
чл. 58а, ал. 5 от ЗОП способи:
 лично срещу подпис;
 с препоръчано писмо с обратна разписка;
 по факс;
 по електронен път при спазване на Закона за електронния документ и
електронния подпис.
В случаите на изпращане на решението по факс, то се счита за редовно
връчено на участниците, за които е предназначено, ако:
 е изпратено на посочения от съответния участник номер на факс; и
 при възложителя е получено автоматично генерирано съобщение,
потвърждаващо изпращането (чл. 43 от ППЗОП).
В интерес на възложителя е да получи надлежно доказателство за датата на
получаване на преписа от решението от всеки участник в процедурата. По този начин,
може да бъде изчислен крайния срок за обжалване на решението за всеки участник.
Изтичането на този срок дава възможност да се предприемат действия за сключване на
договора за обществена поръчка и задължава възложителя в срок от 3 работни дни от
изтичането му да освободи гаранциите за участие, както на отстранените, така и на
класираните участници (чл. 62, ал. 1 от ЗОП).
Освобождаването на гаранциите за участие се извършва чрез възстановяване в
пълен размер, в брой или по посочена от участника банкова сметка, на паричната сума
/при участници представили гаранция за участие под формата на парична сума/. Когато
е представена банкова гаранция, освобождаването й се извършва чрез връщане на
оригинала на банковата гаранция от възложителя на съответния участник.
Не се освобождават, а се задържат от възложителя гаранциите за участие на
участници, които са обжалвали решението на възложителя по чл. 73, ал. 1 от ЗОП.
Задържането на гаранцията в този случай е възможно до окончателното решаване на
спора. Гаранцията за участие подлежи на връщане, независимо в чия полза е съдебното
решение.
Когато възложителят не спази сроковете за освобождаване на гаранциите за
участие, за участниците възниква право да претендират лихви.
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А. 3. Уведомяване на Европейската комисия за отстраняване на
участник по чл. 70, ал. 4 от ЗОП
Когато с решението по чл. 73, ал. 1 от ЗОП е отстранен участник на основание
чл. 70, ал. 4 от ЗОП /поради невъзможност да се докаже в определения от комисията
срок законовото основание за получаване на държавна помощ/, възложителят е длъжен
да уведоми Европейската комисия (чл. 73, ал. 3, изр. 2 от ЗОП).
Това задължение влиза в сила от 01.01.2007 г.
А. 4 Последици от решението на възложителя по чл. 73, ал. 1 от ЗОП
Решението на възложителя за класиране на участниците и за определяне на
изпълнител има няколко последици:
 от датата на уведомяване или узнаване за решението, възниква възможност
за обжалването му пред Комисията за защита на конкуренцията;
Срокът, в който може да се упражни правото на обжалване започва да тече от
датата на уведомяване на всеки отделен участник. В този смисъл, изтичането на 10 дни
от датата на изпращане на решението до участниците по някои от допустимите
способи, не дава право на възложителя да предприеме действия за сключване на
договор. Той трябва да изчака изтичането на срока за обжалване по отношение на всеки
от участниците.
Когато по една или друга причина даден участник не е бил уведомен за
решението, той може да упражни правото си да го обжалва в 10-дневен срок от
узнаване за издаването на решението.
 постъпване на искания за достъп до протокола на комисията за
провеждане на процедурата;
Възложителят е длъжен в срок от 3 календарни дни да осигури достъп до
протокола при постъпване на писмено искане за това. Участниците в процедурата
могат да искат от възложителя да им предостави и копие от протокола, като
възложителят е задължен да го представи в тридневен срок.
Възложителят не е длъжен да осигурява достъп до онези части от протокола,
които съдържат информация, предоставянето на която противоречи на закон или
предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
 от този момент възниква правото и задължението на възложителя да покани
класирания на първо място и определен за изпълнител участник за
сключване на договора за обществена поръчка.

Б. Сключване на договор за обществена поръчка/ рамково
споразумение.
Въпросите, свързани със сключването и прекратяването на договора за
обществена поръчка, както и със задължението на възложителя да изпрати информация
до АОП, са подробно разгледани в глава втора, т. ІІІ, б. Б /Б.1-Б.10/ от настоящия
раздел.
Образец на информация за сключен договор – Приложение № 3.
Образец на информация за удължаване/прекратяване на динамична система за
доставки и за промяна в стойността на договор - Приложение № 19.
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В. Прекратяване на процедурата при наличие на основание за
това
Възможно е ограничената процедура да не се развие в пълния си обем, поради
възникване на предвидено в чл. 39, ал. 1 от ЗОП основание за прекратяване. То може да
се прояви на всяка фаза и на всеки етап на процедурата до сключването на договор за
обществена поръчка, включително непосредствено след нейното откриване.
Прекратяването на процедурата препятства по-нататъшния й ход.
Внимание
При провеждане на процедура, при която предмета на обществената поръчка е
разделен по обособени позиции, прекратяването може да не засегне цялата процедура, а
само някоя/и от обособените позиции. В този случай, не съществува пречка по
позициите, за които няма прекратяване, да се издаде решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП и
да се сключи договор за обществена поръчка.

В. 1 Основания за прекратяване на процедурата
Въпросите, свързани с прекратяването на процедура за възлагане на обществена
поръчка, както и със задължението на възложителя да оповести този факт са подробно
разгледани в глава втора, т. ІІІ, б. В /В.1 – В.3/ от настоящия раздел.
Образец на решение за откриване/прекратяване на процедура и за удължаване
на срокове - Приложение№ 16.

Глава четвърта
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ
СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДИАЛОГ
I. Понятие, приложно поле и структура на процедурата
”състезателен диалог”
Състезателният диалог е нова процедура, въведена в европейското право с
Директива 2004/18/ЕС. Тя може да се използва само от т.нар. “класически
възложители” за възлагане на обществени поръчки със сложен предмет, когато
възложителят има нужда да обсъди всички страни на договора с кандидатите. Такъв
диалог е недопустим при открита и ограничена процедура.
Съгласно преамбюла на Директива 2004/18/ЕС: “Възложители, които
изпълняват особено сложни проекти могат, без това да се дължи на виновни действия
от тяхна страна, да преценят, че е обективно невъзможно да дефинират средствата за
удовлетворяване на своите потребности или за оценка на това, което пазарът може да
предложи по отношение на технически решения и/или финансови/правни решения.
Тази ситуация може да възникне по-специално при изграждането на важни
транспортни инфраструктурни проекти, големи компютърни мрежи или проекти със
сложно и структурно финансиране, финансовият и правен характер на които не може да
бъде предварително дефиниран.
Това са случаите, в които поръчката е свързана с бързо развиващи се
иновационни технологии на пазара или когато възложителя не може точно да определи
кое от няколко възможни решения най-добре отговаря на неговите потребности.
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Процедурата състезателен диалог е въведена в Закона за обществените поръчки
в раздел втори, глава шеста «а», чл. 83а - 83з.
Съгласно чл. 83а, ал. 1 от ЗОП възложителят може да възложи обществена
поръчка чрез състезателен диалог, когато поръчката е особено сложна, поради което е
невъзможно нейното възлагане чрез използване на открита или ограничена процедура.
Ввъзложителят не може свободно да избира, дали да проведе процедура на
състезателен диалог. Изборът на процедурата трябва да бъде мотивиран и е обусловен
от наличието на особена сложност на поръчката. Обществената поръчка е особено
сложна, когато по обективни причини възложителят не може да определи:
1. Техническите спецификации по чл. 30, и/или
2. Финансовата или правната рамка на поръчката.
С оглед на факта, че това е специална процедура, чието използване е
регламентирано, е необходимо да се преценява за конкретен случай дали използването
на състезателен диалог ще бъде оправдано. Това е така, защото идеята за обективна
невъзможност не е абстрактно понятие. Възложителите са поставени в такава ситуация
“без това да бъде по тяхна вина”. С други думи, ако възложителят може да определи
необходимите технически ресурси и/или да определи правната или финансова рамка,
използването на състезателния диалог не е възможно.
В много сложни договори, възложителя може да иска да проучи кое е
решението, което най-добре отговаря на неговите потребности. (Например за сложни IT
проекти може да съществуват няколко възможни решения). В резултат възложителят
няма да може да очертае техническите средства за задоволяване на потребностите си в
самото начало на процедурата, респективно да определи финансовата рамка.
Техническа сложност на поръчката може да възникне в два случая:
1.Възложителят не може да определи техническите средства, които трябва да се
използват, за да се постигне решението. Това може да възникне сравнително
рядко, като се има предвид възможностите за определяне на техническите
спецификации – изцяло или частично – по отношение на функционалност или
изпълнение(чл.30 от ЗОП);
2.Възложителят не може да определи кое от няколко възможни решения ще бъде
най-подходящо за удовлетворяване на неговите потребности.
И в двата случая въпросната поръчка трябва да се смята за особено сложна.
Да вземем например възложител, който иска да изгради връзка между бреговете
на една река – много е вероятно възложителят да не може да определи дали найдоброто решение е мост или тунел, въпреки че той може да определи техническите
спецификации за мост (висящ, метален, от предварително стегнат бетон и др.) или за
тунел (една или повече тръби, да бъде построен под или в басейна на реката и др.). В
такъв случай използването на състезателен диалог ще бъде оправдано.
Основните характеристики на процедурата на състезателен диалог са:
 диалог се провежда с допуснатите след предварителен подбор кандидати, за
да се определят и формулират решения, които отговарят на потребностите и
изискванията на възложителя;
 единственият възможен критерий за оценка на офертите в процедурата е
икономически най-изгодната оферта;
 диалогът може да се проведе на последователни етапи, с цел да се намалят
броя на решенията/участниците в процедурата и
 има ясно формулирани правила относно възможностите за обсъждане на
офертите с кандидатите след представянето им.
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Структурата на процедурата обхваща следните етапи:

1. Откриване на процедурата





Подготовка на описателния документ;
Обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на процедурата;
Изпращане на решението и обявлението за обществената поръчка.

2. Провеждане на процедурата
2.1. Първа фаза





Организационни действия на възложителя;
Подаване и приемане на заявления за участие в предварителния подбор;
Назначаване на комисия за провеждане на процедурата;
Проверка на редовността на заявленията за участие и на кандидатите в
процедурата;
 Извършване на предварителен подбор от комисията;
 Решение на възложителя за обявяване на резултатите от предварителния
подбор;
 Изпращане на писмени покани за участие в диалог до допуснатите
кандидати.
2.2. Втора фаза

 Провеждане на диалог поотделно с допуснатите кандидати;
 Решение на възложителя за обявяване на резултатите от проведения диалог;
 Изпращане на писмени покани за представяне на оферти до участниците,
предложили решения, които отговарят в най-голяма степен на потребностите
на възложителя.
2.3. Трета фаза
 Подаване на оферти;
 Оценка и класиране на допуснатите оферти от комисията за провеждане на
процедурата.

3. Приключване на процедурата
 Решение на възложителя за класиране на участниците и за определяне
изпълнител;
 Сключване на договор за обществена поръчка;
 Прекратяване на процедурата с решение на възложителя (при наличието
предвидено в чл. 39 от ЗОП основание за това).
Видно от описаната структура, състезателният диалог съдържа елементи
ограничената процедура и процедурата на договаряне.
Както и при откритата и ограничената процедура, в предвидените в чл. 23
ЗОП случаи откриването на процедура на състезателен диалог също може да
предхожда от публикуване на предварително обявление.
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II. Откриване на процедура на състезателен диалог
Подготвителният етап на която и да е процедура е от изключително значение.
Всяка грешка на този етап ще има неблагоприятно въздействие върху всеки последващ
етап и най-накрая върху крайният резултат, тъй като всички етапи се градят един върху
друг. В такъв случай, преди да се започне процедура трябва да се отдели достатъчно
време за определяне предмета на договора и средствата, които ще се използват, за да се
постигне крайния резултат.
Откриването на процедура на състезателен диалог се подчинява на общите
изисквания за откриване на процедура по обществена поръчка. Откриването на
процедурата обхваща следните действия на възложителя:
 Подготовка на описателен документ;
 Обявление за обществена поръчка;
 Решение за откриване на процедурата;
 Изпращане на решението и обявлението за обществената поръчка.
Откриването на процедурата по обществена поръчка представлява система от
няколко взаимосвързани действия на възложителя и оповестяване на обявлението за
обществена поръчка чрез „Официален вестник” на Европейския съюз и/или “Държавен
вестник” и чрез водения от АОП Регистър на обществените поръчки.
Етапът на откриване на процедурата приключва с публикуване на обявлението
за обществена поръчка в „Официален вестник” на Европейския съюз и/или “Държавен
вестник” и в РОП. Процедурата се открива с решение на възложителя, с което се
одобрява обявлението за обществена поръчка и описателният документ. Логически
действията на възложителя по подготовка на описателния документ предхождат
решението за откриване на процедурата.

А. Подготовка на описателния документ
В открита и ограничена процедура възложителят има пълна яснота относно
предмета на поръчката и съдържанието на документацията към момента на вземането
на решението за откриване на процедурата. За разлика от тези две процедури, при
състезателния диалог поради сложността на поръчката, възложителят не може да
определи към момента на решението за откриване всички параметри на поръчката. В
обявлението възложителят определя в основни линии потребностите и изискванията си.
По-подробно описание той дава в описателния документ, който съгласно чл. 83а,
ал. 4 от ЗОП, замества техническите спецификации. Следва да се има предвид, че
възложителят трябва да е наясно с това, какви са му потребностите още преди
стартирането на процедурата. В закона се използва този различен термин, за да се
разграничи описателният документ от документацията и спецификациите поради поширокия подход при определяне на начините за задоволяване на потребностите на
възложителя. Състезателния диалог не трябва да се приема от възложителите като
свободна възможност за тестване на идеи, които пазара може да предложи.
Внимание
Последващата промяна в описателния документ на практика представлява
изменение на решението за откриване на процедурата. Допускат се промени
единствено в сроковете за подаване на заявления за участие (чл. 26, ал. 1 от ППЗОП).
Съдържание на описателния документ:
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В закона не се съдържа разпоредба, която да определя съдържанието на
описателния документ. Причината за липса на изрична разпоредба е отново сложността
на поръчката. Съгласно чл. 83а, ал. 4 от ЗОП възложителят определя потребностите и
изискванията си в обявлението за обществена поръчка и/или в описателния документ,
който замества техническите спецификации. Въпреки това, не следва да се приема, че
разпоредбата на чл. 83а, ал. 4 изключва в описателния документ да се съдържат правни,
административни или други условия, които ще са част от основата за провеждане на
процедурата или изготвянето на оферти.
В зависимост от основанието за избор на тази процедура и предмета на
конкретната поръчка в определени случаи съдържанието на описателния документ би
могло да е подробно и да съвпадне напълно с техническа спецификация, в други случаи
може да съдържа само части от нея.
Според т. 30 и т. 31, от §1 на Допълнителната разпоредба на ЗОП техническите
спецификации според обекта биват техническа спецификация за строителство и
техническа спецификация за доставки и услуги и представляват следното:
"Техническа спецификация за строителство" - съвкупността от технически
предписания, посочени в документацията за участие, които определят изискванията
към характеристики на материалите и стоките по такъв начин, че да отговарят на
предвидената от възложителя употреба. Тези характеристики трябва да включват ниво
на изпълнение съгласно изискванията за опазване на околната среда, проектиране,
което да отговаря на всички изисквания, включително достъп за лица с увреждания, и
оценка на съответствието, работни характеристики, безопасност или размери,
включително процедурите относно осигуряването на качеството, терминология,
символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране. Те
трябва да включват и правила за проектиране, изпитване, строителен надзор и условия
за приемане на строителни работи и методи или технологии на строителство, и всички
други технически условия, които възложителят е в състояние да предпише по силата на
закон или на подзаконови нормативни актове по отношение на завършен строеж и
материалите или частите, включени в него.
"Техническа спецификация за услуги или стоки" - спецификация в документ,
с която се определят изискванията към характеристики на стока или услуга, като: ниво
на качество, нива на опазване на околната среда, проектиране, което да отговаря на
всички изисквания, включително достъп за лица с увреждания, и оценка на
съответствието, процес или метод на производство, употреба, безопасност, размери,
изисквания по отношение на наименованието, под което стоката се продава,
терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране,
етикетиране, инструкции за експлоатация, процедури за оценяване на съответствието.

Б. Обявление за обществена поръчка
Обявлението за обществена поръчка е вторият съществен елемент на нейното
откриване. Възложителят следва да подготви обявлението преди да вземе решение за
откриване на процедурата, тъй като с това решение обявлението следва да бъде
одобрено.
Целта на обявлението е публичното оповестяване на информация за конкретна
обществена поръчка. За разлика от предварителните обявления, обявленията за
обществени поръчки се отнасят за конкретна процедура по възлагане на обществена
поръчка. Те съдържат информация за съществените условия и параметри на
процедурата по възлагане на обществена поръчка, нейния обект, изисквания към
кандидатите и други данни. На практика, обявлението за обществена поръчка съдържа
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информацията, необходима на потенциалните кандидати, за да преценят, дали да
участват в конкретната процедура.
Съдържание на обявлението за обществена поръчка
Обявленията за обществени поръчки се изготвят по образци, утвърдени от
министъра на икономиката и енергетиката, които са достъпни на електронния адрес на
АОП в интернет - www.aop.bg.
Внимание
Съгласно чл. 83в, ал. 1 от ЗОП в обявлението за обществена поръчка, възлагана
чрез състезателен диалог възложителят може да посочи в обявлението минималния и
максималния брой кандидати, които възнамерява да покани да участват в състезателен
диалог, като минималният брой не може да бъде по-малък от трима. Броят на
поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира свободна и лоялна
конкуренция.
В тези случаи в обявлението се посочват и обективни и недискриминационни
критерии или правила, които възложителят възнамерява да приложат, минималният
брой кандидати, които ще бъдат поканени, а по преценка на възложителя - и
максималният им брой (чл. 25, ал. 4 от ЗОП).
Съгласно чл. 83в, ал. 2 от ЗОП възложителят може да предвиди състезателният
диалог да се извърши на последователни етапи, за да намали броя на предложенията,
които да се обсъдят при диалога, като приложи критериите, посочени в обявлението
или в описателния документ.
Образец на обявление за обществена поръчка – Приложение № 2.
Срокове за подаване на заявленията за участие
Един от важните елементи на обявлението е срокът за подаване на
заявленията. При състезателен диалог този срок следва да отговаря на определени от
закона изисквания, чието нарушаване води до незаконосъобразност на решението на
възложителя за откриване на процедурата и може да е основание за неговата отмяна
(чл. 83б от ЗОП).
При състезателния диалог чл. 83б от ЗОП предвижда определена минимална
продължителност на сроковете за подаване на заявления, който възложителят може
да определи с обявлението за обществена поръчка. Тези срокове започват да текат от
датата на изпращане на обявлението и решението за откриване на процедурата до
“Официален вестник” на ЕС и/или до “Държавен вестник” и до АОП.
Поради посочените причини при попълването на обявлението в частта относно
крайния срок за подаване на заявления възложителят следва да има яснота относно найкъсната дата, на която ще изпрати обявлението и решението за откриване на
процедурата до “Официален вестник” на ЕС и/или до “Държавен вестник” и до АОП и
да съобрази с нея изискваните от закона минимални срокове за подаване на
заявленията.
При състезателен диалог, както и при ограничената процедура срокът за
подаване на заявления по правило не може да бъде по-кратък от 37 дни, считано от
датата на изпращане на обявлението до “Официален вестник” на ЕС и/или до
“Държавен вестник” и до АОП (чл. 83б, ал. 1 от ЗОП).
Срокът може да се намали със 7 дни, ако обявлението е изпратено и по
електронен път (чл. 83, ал. 2 от ЗОП).
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Внимание
Според чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки намаляване на сроковете в случаите по чл. 83б, ал. 2 от ЗОП се допуска, когато
обявлението е попълнено оn-line или е въведено директно в Регистъра на обществените
поръчки чрез XML форма от упълномощен потребител, идентифициран чрез
електронен подпис.
В този случаи обявлението се изпраща служебно до "Държавен вестник" от
длъжностните лица от АОП.
При определяне на срока за получаване на заявленията за участие възложителят
трябва да се съобрази със сложността на поръчката и с времето, необходимо за
изготвяне на заявленията (чл. 83б, ал. 3 от ЗОП).

В. Решение за откриване на процедурата
Решението за откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка е
един от най-важните актове на възложителя. С това решение възложителят определя
вида на процедурата за възлагане на обществена поръчка и нейните параметри.
Стойността на обществената поръчка се определя към датата на решението на
откриване на процедурата.
Решението за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка
трябва да бъде в писмена форма и да съдържа:
 Данни за възложителя
В решението следва да се посочат наименованието и адреса на възложителя,
лицето, което го представлява
 Правно основание за откриване на конкретната процедура
Под “правно основание” за откриване на процедурата по обществена поръчка се
разбират общите разпоредби на ЗОП, които уреждат решението за откриване на
процедура по обществена поръчка, както и съответните разпоредби на ЗОП,
регламентиращи конкретния вид процедура, избрана от възложителя.
При възлагане на обществени поръчки чрез състезателен диалог в решението
за откриване на процедурата като общо правно основание следва да се посочи
разпоредбата на чл. 25, ал. 1 от ЗОП, а като конкретно правно основание: чл. 16, ал. 6
във връзка с чл. 83а, ал. 1 от ЗОП.
 Описание на обекта на поръчката;
 Одобряване на описателния документ и на обявлението за обществена
поръчка;
 Дата и номер на решението;
 Срок и орган, пред който може да се обжалва решението;
 Подпис на лицето, представляващо възложителя.
Образец на решение за откриване/прекратяване на процедура и за удължаване
на срокове – Приложение № 16.
Внимание
Възложителите нямат право да включват в решението, обявлението или в
описателния документ условия или изисквания, които дават предимство или
необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки (арг. по чл.25,
ал. 5 от ЗОП).
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Г. Изпращане на решението и обявлението
Възложителите са длъжни да изпратят решението за откриване на процедура по
обществена поръчка и обявлението за нея до АОП. Срокът за изпълнение на това
задължение е седемдневен, считано от датата на вземане на решението за откриване на
процедурата. Двата документа следва да се изпратят по един от следните начини,
съгласно чл. 6, ал. 1 от ППЗОП:
1. на хартиен носител и на магнитен, оптичен или друг носител, който дава
възможност за възпроизвеждане на информацията, без използване на електронен
подпис, или
2. на хартиен носител и по електронна поща без използване на електронен
подпис, или
3. по електронен път с използване на електронен подпис, или
4. на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за
възпроизвеждане на информацията, с използване на електронен подпис.
Възложителите, които имат открити партиди в Регистъра на обществените
поръчки посочват в съпроводителното писмо номера на своята партида.
Освен до АОП възложителите са длъжни да изпратят обявлението за
обществена поръчка и до “Официален вестник” на ЕС и/или до “Държавен
вестник”. Начините за изпращане са регламентирани съответно в чл. 45а, ал. 5 от ЗОП
и чл.4, ал. 1 от ППЗОП. Това задължение следва да бъде изпълнено в седемдневен
срок от датата на вземане на решението. Самото решение не се изпраща до
“Официален вестник” и/или до “Държавен вестник”, тъй като не подлежи на
обнародване.
След обнародване на обявлението и в случай, че желае това възложителят може
да публикува информация за обществената поръчка и в местен вестник или в
национален ежедневник. Тази публикация е само възможност за възложителя, тъй като
ЗОП не урежда задължения за допълнително оповестяване на информация за
обществената поръчка.
Тъй като обнародваното в “Официален вестник” и/или в “Държавен вестник”
обявление е основният източник на информация за конкретната процедура по възлагане
на обществена поръчка, в допълнителната публикация следва да се посочат наймалкото обектът на обществената поръчка, датата и броят на “Официален вестник”
и/или на “Държавен вестник”, в които обявлението е обнародвано.
Внимание
В допълнителната публикация не може да се включва информация, която не се
съдържа в обнародваното в Официален вестник” и/или в“Държавен вестник” обявление

IІІ. Провеждане на процедурата
А. Организационни действия на възложителя
Организационните действия на възложителя след откриването на процедура на
състезателен диалог включват всички дейности, свързани с приемането на заявленията
за участие и вписването им във входящ регистър.
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Б. Подаване и приемане на заявления за участие в предварителния
подбор
Етапът на подаване и приемане на заявленията за участие е първата фаза, на
която възложителят проверява редовността на участието на кандидатите в процедурата.
На този етап възложителят следва да извърши следните действия:
 да оформи съгласно изискванията на ЗОП приемането на заявленията за
участие и да осигури тяхното надлежно съхраняване и
 да върне на кандидатите онези заявления за участие, които не отговарят на
предвидените в ЗОП изисквания за редовно подаване.
1. Изисквания за редовно подаване на заявленията за участие
В глава шеста “а” на раздел втори на ЗОП, уреждаща възлагането на обществена
поръчка чрез процедура на състезателен диалог не съдържа разпоредби относно
съдържанието на заявлението за участие и подаването на заявления. Според чл. 83г,
ал.1 от ЗОП предварителният подбор на кандидатите, подали заявление, се извършва по
реда на чл. 79, ал. 1 – 6 от ЗОП. Въпреки, че няма изрично препращане към
съдържанието и подаването на заявления в процедура на състезателен диалог, логично
е то да се извърши в съответствие с правилата на чл. 77-78 от ЗОП, след като
предварителният подбор се извършва по правилата на ограничената процедура,
съгласно чл. 83г, ал. 1.
1.1. Срок за подаване на заявления за участие
Крайният срок за подаване на заявления за участие се определя от възложителя
и се посочва в обявлението за откриване на процедурата. Този срок и възможностите за
неговото съкращаване бяха разгледани, в т. II, б. “Б” от настоящата глава.
1.2. Ред за представяне на заявленията за участие
Заявлението се представя по един от следните начини:
 В запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него
представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка;
Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес.
При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязват поредният
номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ
регистър, за което на приносителя се издава документ.
 При условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния
подпис;
В този случай кандидатът е длъжен да представи на възложителя всички
документи, които не са в електронен вид, преди изтичането на срока за получаване на
заявленията (чл. 78, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 5 от ЗОП);.
Съгласно чл. 45 от ППЗОП, когато заявленията за участие се представят по
електронен път, възложителят е длъжен да осигури целостта на предоставените данни и
поверителността на заявленията за участие до момента на тяхното отваряне.
Изпратените по електронен път заявления за участие се приемат за получени от
възложителя, след като се потвърди чрез електронно съобщение до кандидата, че те са
регистрирани в електронната система на възложителя. Възложителят трябва да
разполага с необходимото оборудване и софтуер за получаване на заявления по
електронен път, които позволяват тяхното получаване, без да се разкрива съдържанието
им. В този случай видими трябва да са само данните необходими за завеждането на
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заявлението за участие в регистър. Възложителят упълномощава длъжностно лице,
което да регистрира и съхранява постъпилите по електронен път заявления за участие.
Лицето подписва декларация по чл. 35, ал. 3 от ЗОП (чл. 46 от ППЗОП).
 По телефона (чл. 78, ал. 2 от ЗОП);
Когато заявлението за участие се съобщава по телефона, кандидатът трябва да го
потвърди писмено преди изтичането на срока за получаване на заявления.
 По факс (чл. 78, ал. 3 от ЗОП).
Съгласно чл. 42 от ППЗОП, при изпращане на заявление за участие по факс
кандидатите са длъжни да настроят факс апарата по начин, който позволява на
възложителя да получи номера, от който постъпва заявлението за участие и дата и час
на изпращане. Ако заявленията за участие не съдържат тези данни, не се приемат за
редовни и не се вписват в регистъра.
Когато заявлението за участие е изпратено по факс, възложителят може да
задължи кандидата да го потвърди с писмо, изпратено с обратна разписка или по
електронен път. Това изискване, както и срокът за получаване на писменото
потвърждение, трябва да бъдат посочени в обявлението за обществена поръчка.
Според чл. 41 от ППЗОП, получените по телефон или по факс заявления за
участие се завеждат от лице, упълномощено от възложителя, в регистър, който
съдържа:
1. регистрационен номер;
2. дата и час на получаване на обаждането или на съобщението по факс;
3. данни за лицето, което подава заявлението;
4. описание на получения по факса документ.
2. Основания и ред за връщане на заявления за участие
Основанията за връщане на заявленията за участие са предвидените в ЗОП
обстоятелства, при наличието на които възложителят няма право да приема дадено
заявление и е длъжен да го върне на представилото го лице.
Тези обстоятелства са различни от основанията за нередовност на заявлението за
участие по същество, при наличието на които назначената от възложителя комисия
трябва да отстрани подал заявление кандидат от участие в процедурата. Проверката за
редовно подаване на заявленията за участие по правило се извършва от служители от
деловодството на възложителя и в момента на тяхното приемане. Проверката за
редовността на заявленията по същество се извършва след тяхното приемане и от
назначената от възложителя комисия за провеждане на състезателния диалог.
Възложителят е длъжен да не приема за участие в процедурата и да върне на
представилите ги лица заявления за участие, които:
 са представени след изтичане на обявения краен срок за представяне на
заявления за участие
или
 са представени в незапечатан или скъсан плик
или
 не съдържат номера, от който постъпва заявлението за участие и дата и час
на изпращане, когато то е изпратено по факс.
(чл. 57, ал. 4 във връзка с чл. 78, ал. 1 от ЗОП и чл. 42, ал. 2 от ППЗОП).
При наличието на някое от посочените обстоятелства, нередовното заявление за
участие се връща на приносителя, като основанието за връщане се отбелязва във
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входящия регистър за приемане на заявленията. Подадените по пощата нередовни
заявления, следва да бъдат върнати на посочения в тях адрес на кандидата.

В. Назначаване на комисия за провеждане на процедурата
Важен етап от процедурата за възлагане на обществена поръчка е назначаването
на комисия за нейното провеждане. Комисията в процедура на състезателен диалог се
назначава със заповед на възложителя след изтичане срока за приемане на заявления за
участие в предварителния подбор (чл. 34, ал. 4 от ЗОП).
1. Състав на комисията
Комисията се състои най-малко от трима членове, един от които задължително е
правоспособен юрист, а останалите следва да бъдат лица, притежаващи
необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с
обекта и сложността на поръчката.
Възложителят може да привлече като членове или консултанти на комисията и
външни експерти, които не са негови служители.
Със заповедта за назначаване на комисията възложителят определя и нейните
резервни членове. Тяхната функция е да заместят основните членове на комисията, в
случай, че те не са в състояние да изпълняват задълженията си. Резервните членове
трябва да отговарят на посочените по-горе изисквания на ЗОП относно състава на
комисията.
Декларации от членовете на комисията и нейните консултанти
За членове на комисията или за нейни консултанти могат да бъдат определени
само лица, които декларират пред възложителя, че:
 нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на
определен кандидат;
 не са "свързани лица" по смисъла на Търговския закон* с кандидат в
процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на
техните управителни или контролни органи.
Членовете на комисията и консултантите представят пред възложителя
декларации за спазване на горните изисквания при тяхното назначаване и на всеки
етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства.
Образец на декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП за
член/консултант на комисия –Приложение № 22.
2. Съдържание на заповедта за назначаване на комисията:
Заповедта на възложителя за назначаване на комисията трябва да съдържа:
 номер и дата на акта за назначаване на комисията;
 номер и датата на решението за откриване на процедурата;
 датата и номера на обявлението за обществена поръчка;

*

По смисъла на Търговския закон “свързани лица” са: съпрузите, роднините по права линия - без
ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен
включително; работодател и работник; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
съдружниците; дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на
глас в дружеството; лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; лицата, които съвместно
контролират пряко или косвено трето лице; лицата, едното от които е търговски представител на другото; лицата,
едното от които е направило дарение в полза на другото. лицата, които участват пряко или косвено в управлението,
контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от
обичайните.
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 състав на комисията, с посочване на имената, длъжността и квалификацията
на нейните членове;
 имена на външните експерти, които се привличат като консултанти на
комисията и тяхната квалификация;
 имена на резервните членове на комисията;
 краен срок за приключване на работата на комисията;
 подпис на лицето, което издава заповедта и печат.
Към заповедта за назначаване на комисията следва да се приложат декларации
от членовете и евентуалните външни консултанти относно липсата на пречки по чл. 35,
ал. 1 от ЗОП, както и че съответните лица се задължават да пазят в тайна
обстоятелствата, които са узнали във връзка с работата си в комисията или като нейни
консултанти.
Образец на заповед за назначаване на комисия/жури за провеждане на
процедура за възлагане на обществена поръчка/конкурс за проект – Приложение №23.
3. Промени в състава на комисията
Възможно е някой от членовете на комисията да бъде възпрепятстван да
изпълнява задълженията си. В този случай той следва да бъде заменен от резервен член.
С оглед избягването на неяснота е препоръчително възложителят да установи със
заповед настъпването на обстоятелствата, които препятстват изпълнението на
задълженията на основен член на комисията и налагат неговото заменяне от резервен
член.
В определени случаи е възможно резервният член също да е възпрепятстван да
поеме изпълнението на задълженията си в комисията - например, защото
междувременно е включен в състава на друга комисия и обемът на работата не
позволява съвместяването на двете длъжности или защото е в продължителен отпуск по
болест. В този случай възложителят следва да издаде заповед за определяне на нов член
на комисията (чл. 36, ал. 2 от ЗОП).
4. Вземане на решения от комисията
Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете й, а
не от присъстващите на дадено заседание на комисията. На практика това означава, че
за да бъде редовно заседанието на комисията (за да е налице кворум), на него следва да
присъстват повече от половината от нейните членове. В противен случай не би било
възможно формирането на мнозинство и вземането на съответните решения.
Когато член на комисията е гласувал против дадено решение, той е длъжен да
подпише протокола от заседанието на комисията с особено мнение и писмено да
изложи мотивите си.
Работата на комисията се отразява в протокол, който трябва да бъде подписан от
всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение.
5. Възнаграждения на членовете на комисията и консултантите
Възнагражденията на членовете на комисията, на нейните външни консултанти,
както и всички разходи, свързани с дейността й са за сметка на възложителя.
Отношенията между възложителя и евентуално привлечените като консултанти
външни експерти и тяхното възнаграждение следва да бъдат уредени с отделен договор
за услуга.
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6. Начален и краен момент на работа на комисията
В първа фаза работата на комисията започва след получаване на списъка с
кандидатите и подадените заявления за участие и приключва с предаване на протокол
с резултатите от предварителния подбор.
Във втора фаза работата на комисията започва след получаване на списъка с
допуснатите до диалога кандидати и приключва с предаване на доклада, които отразява
резултатите от проведения диалог.
В третата фаза работата на комисията започва след получаване на списъка с
кандидатите и подадените оферти и приключва с предаването на протокол за
разглеждане, оценка и класиране на офертите.

Г. Проверка на редовността на заявленията за участие и на
кандидатите в процедурата
Преди да пристъпи към предварителния подбор назначената от възложителя
комисия следва да извърши проверка на редовността на заявленията за участие и на
кандидатите в процедурата (чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП).
Редовни са онези заявления за участие, които отговарят на предвидените в ЗОП
и в обявлението за откриване на процедурата изисквания.
Заявленията за участие, които отговарят на тези изисквания се допускат до
разглеждане от комисията. Кандидатите, чиито заявления за участие не са съобразени
с тези изисквания се отстраняват от участие в процедурата и техните заявления не се
разглеждат по същество.
ЗОП не регламентира специални изисквания по отношение на съдържанието на
заявлението за участие в състезателния диалог. Тъй като съгласно чл. 83г, ал. 1 от ЗОП
предварителният подбор се извършва по правилата на ограничената процедура, то
съдържанието на заявлението за участие при състезателния диалог трябва да е в
съответствие с чл. 77-78 от ЗОП. Провеждането на предварителен подбор включително
съдържанието и разглеждането на заявленията за участие, назначаване и работа на
комисията и обявяване на резултатите от предварителния подбор са разгледани
подробно в глава Tрета, точка ІІ от настоящия раздел.
При състезателния диалог възложителят в обявлението може да ограничи броя
на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в диалога до трима, за разлика от
ограничената процедура, където броят на кандидатите, които ще бъдат поканени да
представят оферти може да бъде намален до петима.
Другата разлика между двете процедури на етапа на предварителния подбор е че
при състезателния диалог в протокола на комисията, респективно в решението за
извършен предварителен подбор, се посочват кандидатите, които ще бъдат поканени да
участват в диалога, докато при ограничената процедура се посочват кандидатите, които
ще бъдат поканени да представят оферти.
Образец на решение за определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени
за участие в диалог/договаряне - Приложение № 18.

Д. Изпращане на писмени покани за участие в диалога до
класираните кандидати.
Писмените покани трябва да бъдат изпратени от възложителя едновременно до
всички адресати.
Поканата за участие в диалог трябва да съдържа:
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1. номер и дата на обнародване на обявлението за обществена поръчка;
2. копие от описателния документ и всички допълнителни документи или
електронен адрес за достъп до тях, когато те са предоставени по електронен път;
3. дата и място за провеждане на диалога;
4. показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на
комплексната оценка на офертата или показателите, подредени по важност в низходящ
ред, ако не са посочени в обявлението за обществена поръчка или в описателния
документ (чл. 83д от ЗОП).
Образец на покана за участие в диалог в процедура състезателен диалогПриложение № 35.

Е. Провеждане на диалог с кандидатите
Целта на този етап от процедурата е да се определят и очертаят средствата, чрез
които в най-голяма степен ще се удовлетворят потребностите на възложителя.
Диалогът се провежда на датата и мястото, определени в поканата до кандидатите.
Законът не съдържа подробна уредба как точно следва да се проведе диалога, но
според разпоредбата на чл. 83е от ЗОП, комисията, извършила предварителния подбор,
провежда диалог с всеки от одобрените кандидати като може да обсъжда всички
аспекти на поръчката при спазване на принципа за равнопоставеност. Това означава, че
може да се обсъждат не само техническите, но и икономически (например цени,
разходи, приходи и т.н.) или правни (напр. разпределение на риска, гаранции с др.)
аспекти. Комисията е длъжна по време на диалога да предоставя на всички кандидати
еднаква информация.
Обсъждането се провежда между комисията и кандидатите по отношение на
собствените им предложения. Въпросът за конфиденциалността на информация,
представляваща търговската тайна е уреден в чл. 83е, ал. 4 от ЗОП и в ППЗОП.
Съгласно чл. 35 от ППЗОП, комисията може да обсъжда предложения, направени от
други кандидати, само при писмено съгласие от тяхна страна. Това означава, че когато
комисията установи, че определено решение или аспект от едно или повече решения
представлява интерес за възложителя, съществува възможност останалите кандидати да
представят офертите си, включвайки и този елемент, само ако се получи писменото
съгласие на кандидата предложил това решение.
Съгласно чл. 83в от ЗОП, в обявлението за откриване на процедура на
състезателен диалог възложителят може да предвиди диалогът с кандидатите да се
проведе на етапи, при условие че има достатъчен брой предложения, за да се гарантира
реална конкуренция. В този случай намаляване броя на предложенията се извършва
след тяхното представяне в писмен вид от кандидатите и оценяването им по критериите
за възлагане посочени в обявлението (чл. 36, ал. 2 от ППЗОП). Изискването за писмено
представяне на предложенията произтича от сложността на поръчката и
необходимостта да се сравняват и оценяват различни решения. Освен това изборът,
който бъде направен, впоследствие трябва да може да бъде обоснован.
В повечето случаи като последица от намаляване на броя на предложенията
вероятно ще се намали и броя на кандидатите, тъй като обикновено кандидатите ще
предлагат едно предложение. Няма пречка обаче, някой кандидат да предложи повече
от едно предложение на възложителя, ако той е предвидил такава възможност.
При необходимост от продължаване на диалога в друг ден, конкретната дата и
час следва да бъдат определени в протокола за провеждане на диалога с кандидата.

138

Направените предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат се
отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от
кандидата.
Когато комисията, в резултат на проведения диалог с кандидатите, може да
определи предложението или предложенията, които отговарят на потребностите на
възложителя, тя приключва диалога.
След приключване на диалога с всички кандидати комисията изготвя доклад до
възложителя, в който предлага кандидатите, които да бъдат поканени да представят
оферти.
Образец на доклад от дейността на комисия за провеждане на диалог в
процедура състезателен диалог –Приложение №27.

Ж. Решение на възложителя за обявяване на резултатите от
диалога
Възложителят е длъжен да обяви с решение резултатите от проведения от
комисията диалог в срок от 5 дни от представяне на нейния доклад.
Решението на възложителя за обявяване на резултатите от диалога трябва да
съдържа:
1. номер и дата на решението;
2. данни за възложителя;
3. списък на кандидатите, чиито предложения не отговарят на потребностите на
възложителя и мотивите за това;
4. списък на кандидатите, чиито предложения отговарят на потребностите на
възложителя и които ще бъдат поканени да представят оферти;
5. орган и срок за обжалване;
6. име, длъжност и подпис на възложителя.
Образец на решение за определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени
да подадат оферти – Приложение №17.
Оповестяване на решението на възложителя за резултатите от диалога
В тридневен срок от вземане на решението възложителят го изпраща
едновременно до агенцията и до всички кандидати, участвали в диалога, а до
определените кандидати изпраща и писмена покана за представяне на оферти (чл. 83ж,
ал. 2 от ЗОП).
В поканата възложителят трябва да посочи краен срок за получаване на
офертите и адреса, на който трябва да бъдат изпратени.
Образец на покана за представяне на оферта в процедура състезателен диалог
– Приложение №32.

З. Разглеждане, оценка и класиране на офертите
Участниците представят окончателните си оферти въз основа на обсъдените и
представени в хода на диалога предложения. Окончателните оферти трябва да
съдържат всички необходими елементи за изпълнение на поръчката. Офертите се
оценяват от комисията по предварително определените показатели, които позволяват да
се определи икономически най-изгодната оферта.
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Оферти трябва да бъдат максимално подробни, макар и да има възможност за
последващо доуточняване. След получаване на офертите възможностите за обсъждане
и уточняване са ограничени. В никакъв случай това не трябва да води до препятстване
на конкуренцията и до дискриминация по отношение на участниците в процедурата.
Комисията може да поиска от участниците да променят, разяснят, уточнят офертите си
или да поиска допълнителна информация доколкото това не води до промяна на
основните характеристики на офертите (например цената и разпределението на риска),
които могат да ограничат конкуренцията или да дискриминират някой от участниците.
(чл. 83ж, ал. 5 от ЗОП)
Тези правила се отнасят и в случая, когато комисията иска от кандидата
представил икономически най-изгодната оферта съгласно чл. 83ж, ал. 7 от ЗОП да
поясни някои характеристики от офертата или да потвърди задълженията си по нея.
ЗОП не регламентира начина на приключване работата на комисия. Логично е
резултатите от работата на комисията да бъдат отразени в протокол.

ІV. Приключване на процедурата
А. Решение на възложителя за определяне на изпълнител
Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и
участникът, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване
работата на комисията (чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 83з от ЗОП).
Изборът на изпълнител и сключването на договор се извършва по реда на чл. 73
и 74 от ЗОП. Въпросите относно съдържанието на решението за избор на изпълнител,
последиците от сключването на договор за обществена поръча, както и основанията за
прекратяване на процедурата са уредени в глава втора, т. ІІІ, б. А, Б и В от
настоящия раздел.

Глава пета
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА НА
ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ
I. Понятие, приложно поле и структура на процедурата на
договаряне с обявление
А. Понятие
Процедура на договаряне с обявление е тази, при която възложителят провежда
преговори за определяне клаузите на договора с един или повече участници, избрани от
него след предварителен подбор (чл. 16, ал. 7, т. 1 от ЗОП).
Процедурата на договаряне с обявление притежава елементи както на
ограничената процедура, така и на процедурата на договаряне без обявление. Тя
прилича на ограничената процедура по етапа на предварителен подбор, а на договаряне
без обявление – по метода, чрез който се определя изпълнител на обществената
поръчка (договаряне).
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Б. Приложно поле (основания за откриване на процедура на
договаряне с обявление)
Процедурата на договаряне с обявление може да бъде проведена при наличието
на определени от закона предпоставки. Това ограничително правило е приложимо само
за класическите възложители. Секторните възложители имат право да изберат свободно
процедурата на договаряне с обявление, наред с откритата и ограничената процедура.
Откриването на процедура на договаряне с обявление при липсата на тези
условия води до незаконосъобразност на решението на възложителя и е основание за
неговото обжалване. Класическите възложители имат право да откриват процедура на
договаряне с обявление в следните случаи (чл. 84 от ЗОП):
1. Откритата или ограничената процедура или състезателния диалог са
прекратени по чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП и първоначално обявените условия не са
съществено променени
Това основание за откриване на процедура на договаряне с обявление включва
следните предпоставки:
 Наличие на прекратена открита или ограничена процедура или
състезателен диалог, чийто предмет съвпада изцяло или частично
(обособени позиции), с този на процедурата на договаряне с обявление;
 Наличие на влязло в сила решение на възложителя за прекратяване на
откритата или ограничената процедура или на състезателния диалог (чл. 40
от ЗОП);
 Прекратяването на откритата или ограничената процедура или на
състезателния диалог да е поради обстоятелството, че всички оферти или
заявления за участие не отговарят на предварително обявените от
възложителя условия;
 Първоначално обявените условия да не са съществено променени.
2. По изключение естеството на доставката, услугата или строителството,
или рисковете, свързани с тях, не позволяват предварително определяне на
стойността
Това основание за откриване на процедура на договаряне с обявление включва
следните предпоставки:
 Да е невъзможно предварително определяне на стойността на обекта;
 Невъзможността да е породена от спецификата на обекта или рисковете,
свързани с него.
Липсата на предварителна яснота относно стойността на обществената поръчка
прави невъзможно или неадекватно прилагането на общите правила на ЗОП.
3. Естеството на услугата не позволява да се определят достатъчно точно
техническите спецификации, за да се възложи поръчката по реда на откритата
или на ограничената процедура
Това основание за откриване на процедура на договаряне с обявление включва
следните предпоставки:
 Обектът на поръчката е услуга;
 Да е невъзможно предварително определяне на техническите спецификации
по реда на откритата или на ограничената процедура;
 Невъзможността да е породена от естеството на услугата.
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4. Поръчката е за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Услугите, включени в Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 ЗОП, могат да са
предмет на открита или ограничена процедура или на договаряне с обявление. Изборът
в тази насока принадлежи на възложителя.
5. В областта на строителството се извършва изследователска,
експериментална или развойна дейност, която не е с цел печалба или
възстановяване на разходите за тази дейност
Основанието за допустимостта на процедурата на договаряне с обявление в този
случай е нетърговският характер на извършваната дейност, който не позволява
формирането на цена по правилата на откритата или ограничената процедура.

В. Структурата на процедурата на договаряне с обявление
включва следните етапи:
1. Откриване на процедурата
 Подготовка на документацията за участие;
 Обявление за обществена поръчка;
 Решение за откриване на процедурата;
 Оповестяване на решението и обявлението.
2. Провеждане на процедурата
Първа фаза
 Организационни действия на възложителя
♦ продажба на документацията за участие и разяснения по документацията;
♦ приемане на гаранциите за участие (когато се внасят в брой);
 Подаване и приемане на заявления за участие в предварителния подбор;
 Назначаване на комисия за провеждане на процедурата;
 Проверка на редовността на заявленията за участие и на кандидатите в
процедурата;
 Извършване на предварителен подбор от комисията;
 Решение на възложителя за обявяване на резултатите от предварителния
подбор;
 Изпращане на писмени покани за участие в договарянето.
Втора фаза
 Подаване на първоначални оферти;
 Проверка за спазване на изискванията за редовност на участниците в
процедурата (когато е приложимо);
 Провеждане на договаряне с участниците за определяне на клаузите на
договора;
 Изготвяне на доклад на комисията за класиране на участниците .
3. Приключване на процедурата
 Решение на възложителя за класиране на участниците и за определяне на
изпълнител;
 Сключване на договор за обществена поръчка /рамково споразумение или
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 Прекратяване на процедурата с решение на възложителя (при наличието на
предвидено в чл. 39 от ЗОП основание за това).

II. Откриване на процедура на договаряне с обявление
Откриването на процедура на договаряне с обявление се подчинява на общите
изисквания за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка. Както и
при откритата и ограничената процедура, откриването на процедура на договаряне с
обявление включва следните действия на възложителя:
 Подготовка на документацията за участие;
 Обявление за обществена поръчка;
 Решение за откриване на процедурата, с което се одобрява документацията
за участие и обявлението за обществена поръчка;
 Оповестяване на решението и обявлението.
В решението за откриване на процедурата възложителят е длъжен да
мотивира избора на тази процедура като посочи правното основание и конкретните
фактически обстоятелства за този избор (чл. 85 от ЗОП).

А. Подготовка на документацията за участие в процедурата
С решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка
възложителят одобрява документацията за участие в процедурата. Това означава, че
възложителят следва да има пълна яснота относно съдържанието на документацията за
участие към момента на вземането на решението за откриване на процедурата.
Внимание
Последващата промяна в документацията за участие в процедурата на практика
представлява изменение на решението за нейното откриване. Допускат се промени
единствено в сроковете за подаване на оферти или заявления за участие (чл. 26, ал. 1 от
ППЗОП).

Съдържание на документацията за участие
Документацията за участие в процедурата включва решението на възложителя за
откриване на процедурата, обявлението за конкретната обществена поръчка, както и
други документи, необходими на кандидатите, за да преценят, дали да участват в
дадена процедура.
Според чл. 28, ал. 1 от ЗОП документацията за участие в процедурата включва:
 решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;
 обявлението за обществената поръчка;
 пълното описание на обекта на поръчката, включително на обособените
позиции;
 техническите спецификации;
 минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите, и
специалните изисквания за тяхното представяне, когато възложителят
допуска варианти;
 инвестиционните проекти, когато се изискват в обществена поръчка за
строителство;
 показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на
комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е
икономически най-изгодната оферта;
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 образец на първоначална оферта, както и указание за подготовката й;
 проекта на договор.

Б. Обявление за обществена поръчка
Обявлението за обществена поръчка е вторият съществен елемент на нейното
откриване. Възложителят следва да подготви обявлението преди да вземе решение за
откриване на процедурата, тъй като с това решение обявлението следва да бъде
одобрено.
Целта на обявлението е публичното оповестяване на информация за конкретна
обществена поръчка. За разлика от предварителните обявления, обявленията за
обществени поръчки се отнасят за конкретна процедура по възлагане на обществена
поръчка. Те съдържат информация за съществените условия и параметри на
процедурата за възлагане на обществена поръчка, нейния обект, изисквания към
кандидатите и други данни. На практика, обявлението за обществена поръчка съдържа
информацията, необходима на потенциалните кандидати, за да преценят, дали да
участват в конкретната процедура.

Съдържание на обявлението за обществена поръчка
Обявленията за обществени поръчки се изготвят по образци, утвърдени от
министъра на икономиката и енергетиката, които са достъпни на електронния адрес на
АОП в интернет - www.aop.bg. Текстът, който възложителите попълват в конкретния
образец на обявлението не трябва да надвишава 650 думи.
Задължително съдържание на обявлението при процедура на договаряне с
обявление
Чл. 25, ал. 2 от ЗОП посочва задължителните реквизити, които трябва да се
съдържат в обявлението за обществена поръчка. Те са описани подробно в глава втора,
т. І, б. Б.1 от настоящия раздел.
Допълнително съдържание на обявлението
Допълнителното съдържание на обявлението за обществена поръчка при
процедура на договаряне с обявление може да включва:
 ограничение на броя кандидати, които ще бъдат поканени да преговарят при
условие, че има достатъчен брой кандидати, които отговарят на
изискванията;
Внимание
Възложителят може да постави ограничение за броя на кандидатите, които ще
покани да участват в договарянето, но този брой не може да бъде по-малък от трима
кандидати. Допустимо е посочване освен на минимален и на максимален брой
кандидати.
Във всички случаи, при поставяне на ограничение, броят на кандидатите трябва
да е достатъчен, за да гарантира свободна и лоялна конкуренция.
 обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще бъдат
приложени при подбор на кандидатите, минималният брой кандидати, които
ще бъдат поканени, а по преценка на възложителя - и максималният им брой;
Когато възложителят поставя ограничение за броя на кандидатите, които ще
бъдат поканени да участват в договарянето, той следва да предвиди такива критерии и
правила. Те ще намерят приложение в случай, че има повече на брой кандидати,
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отговарящи на всички условия на възложителя. Въз основа на предвидените в
обявлението критерии и правила, които трябва да са обективни и недискриминационни,
се избират толкова на брой кандидати, колкото е поставеното от възложителя
ограничение.
 Възможност договарянето да се проведе на последователни етапи;
В обявлението за обществена поръчка възложителят може да предвиди
договарянето да се проведе на няколко последователни етапа, като на всеки следващ
етап броят на разглежданите първоначални оферти се намалява с цел постигане на
възможно най-пълно съответствие с обявените изисквания (чл. 86, ал. 7 от ЗОП).
 описание на обстоятелства от изключителна спешност, които мотивират
възложителя да определи по-кратък срок за получаване на заявления за
участие;
В случаите, когато възложител по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП провежда процедура на
договаряне с обявление при хипотезата на чл. 86, ал. 3 от ЗОП /при възникване на
обстоятелства от изключителна спешност, поради които е невъзможно спазването на 37
– дневния срок за получаване на заявленията за участие/, в обявлението за
обществената поръчка той трябва да изложи конкретните обстоятелства от
изключителна спешност.
 изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен
за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица;
 обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, които са основание за отстраняване
на кандидатите;
 допълнителни изисквания за изпълнението на обществената поръчка,
свързани с опазването на околната среда, безработицата и разкриването на
работни места за лица с увреждания;
 възможност за получаване на заявления за участие по електронен път, по
факс и по телефон и на оферти по електронен път;
 изискване за потвърждаване на заявления за участие, подадени по факс,
както и срок, в който да бъде направено потвърждението;
 показателите за определяне на комплексната оценка на офертата, когато
критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта.
Образец на обявление за обществена поръчка – Приложение № 2.

Срокове за подаване на заявленията за участие
Чл. 86 от ЗОП регламентира минималната продължителност на периода от
време между датата на изпращане на обявлението за процедура на договаряне с
обявление до “Официален вестник” на ЕС и/или до “Държавен вестник” и до АОП и
определения в обявлението краен срок за получаване на заявления за участие от
кандидатите.
Срокът за получаване на заявления за участие не може да бъде по-кратък от 37
дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване (чл.
86, ал. 1 от ЗОП).
Възможност за съкращаване на срока за получаване на заявления за участие в
процедура на договаряне с обявление по ЗОП е изпращането на обявлението за
обществена поръчка по електронен път чрез попълването му on-line или чрез
въвеждането му директно в Регистъра на обществените поръчки чрез XML форма от
упълномощен потребител, идентифициран чрез електронен подпис. В тази хипотеза
срокът може да бъде съкратен със 7 календарни дни.
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При възникване на обстоятелства от изключителна спешност, поради които е
невъзможно спазването на общия срок от минимум 37 календарни дни, възложителите
по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП, могат да определят срок за получаване на заявленията за
участие не по-кратък от 15 дни от изпращане на обявлението до “Държавен вестник” и
до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки. В този случай, когато
обявлението е изпратено по електронен път, възложителят не може да определи срок за
получаване на заявленията за участие по-кратък от 10 дни от изпращане на
обявлението.
Внимание
Възложителят следва да посочи в обявлението за процедура на договаряне с
обявление конкретните обстоятелства от изключителна спешност, които са го
мотивирали да определи по-кратък срок за подаване на заявления за участие (чл.86, ал.
4 от ЗОП).

В. Решение за откриване на процедурата
Процедура на договаряне с обявление започва с решение на възложителя по чл.
25, ал. 1 от ЗОП за откриването й. То трябва да бъде в писмена форма. Възложителите
ползват образец на решение, утвърден от изпълнителния директор на АОП.
С решението за откриване на процедурата се одобряват обявлението за
обществената поръчка и документацията за участие.
Внимание
Възложителите по чл. 7, т. 1-4 са длъжни да мотивират избора на тази процедура
като посочат правното основание и конкретните фактически обстоятелства за този
избор (чл. 84 и 85 от ЗОП).
Възложителят няма право да включва в решението за откриване на процедурата
условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават
участието на лица в обществените поръчки (чл. 25, ал. 5 от ЗОП).
При подготовката на решението за откриване на процедура на договаряне се
спазват правилата и изискванията, описани в глава втора, т. І, б. А от настоящия
раздел.
Образец на решение за откриване/прекратяване на процедура и за удължаване
на срокове - Приложение№ 16.

Г. Оповестяване на решението и обявлението
Г. 1 Изпращане на обявлението и решението до АОП
Възложителите са длъжни да изпратят решението за откриване на процедура и
обявлението за обществена поръчка за до АОП. Срокът за изпращане е 7 календарни
дни от датата на издаване на решението за откриване на процедурата (чл. 7, ал. 1, т. 1 от
ППЗОП). Изпратеното обявление и данни от решението за откриване на процедурата се
вписват в Регистъра на обществените поръчки.
Решението и обявлението се изпращат до АОП по един от описаните в чл. 6, ал.1
от ППЗОП начини:
 на хартиен носител и на магнитен, оптичен или друг носител, който дава
възможност за възпроизвеждане на информацията, без използване на
електронен подпис;
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 на хартиен носител и по електронна поща, без използване на електронен
подпис;
 по електронен път с използване на електронен подпис;
 на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за
възпроизвеждане на информацията, с използване на електронен подпис.
Описаните начини за предаване на информация са алтернативни и равностойни.
Изборът между тях зависи от волята и техническите възможности на възложителя.
При изпращане на решението и обявлението, възложителите, които имат
открити партиди в Регистъра на обществените поръчки, посочват в съпроводителното
писмо до АОП номера на своята партида. Възложителите, които нямат открита
партида в регистъра, посочват в съпроводителното писмо до АОП и върху съответния
магнитен, оптичен или друг носител, своето наименование, както и датата на
решението за откриване на процедурата. При изпращане на информация по електронен
път посочените данни се попълват в полето „Предмет”.
Внимание
Когато обявлението е изпратено по електронен път с използването на
електронен подпис срокът за получаване на заявления за участие може да се намали със
седем дни.

Г.2. Изпращане на обявлението до „Държавен вестник”
Едновременно с изпращането до АОП възложителите са длъжни да изпратят
обявлението за обществена поръчка и до “Държавен вестник”. Това задължение
следва да бъде изпълнено в 7-дневен срок от датата на вземане на решението за
откриване на процедурата. Самото решение не се изпраща до “Държавен вестник”,
тъй като не подлежи на обнародване. Обявлението за обществена поръчка се изпраща
на магнитен, оптичен или друг носител, който позволява възпроизвеждане на
информацията или по електронен път.
Обявленията за обществени поръчки се публикуват на електронната страница на
„Държавен вестник” в срок до 5 дни от изпращането им.
Г.3 Изпращане на обявлението до Европейската комисия
В случаите, когато стойността на обществената поръчка, възлагана чрез
процедура на договаряне с обявление е равна или надхвърля праговете по чл. 45а, ал. 1
от ЗОП /при възложители по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП/, след 01.01.2007 г. обявлението за
обществена поръчка се изпраща от възложителя задължително и до Европейската
комисия за публикуване в „Официален вестник” на Европейския съюз.
Изпращането на обявлението в този случай става по пощата, по електронен път или по
факс. Срокът за изпращане е 7 дни от датата на решението на възложителя.
Когато обявлението е изпратено по електронен път, то се публикува в
„Официален вестник” до 5 дни от изпращането му. При изпращане по пощата или по
факс, публикуването се извършва в срок до 12 дни.
При провеждане на „ускорена” процедура на договаряне, т.е. в хипотезата на
чл.86, ал. 3 от ЗОП, изпращането на обявлението до Европейската комисия се извършва
по факс или по електронен път. В този случай обявлението се публикува не по-късно от
5 дни след изпращането.
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Внимание
Информацията за обществена поръчка, чиято стойност е равна или надхвърля
праговете по чл. 45а от ЗОП, не може да се публикува в Република България преди
датата на изпращането й до Европейската комисия.
Обявлението за обществена поръчка, публикувано в Република България не
може да съдържа информация, различна от тази в обявлението, изпратено до
Европейската комисия.

Г.4. Публикуване на информация за обществената поръчка в пресата
След обнародване на обявлението за обществената поръчка в електронната
страница на “Държавен вестник”, ако желае, възложителят може да публикува
информация за обществената поръчка и в един местен вестник или национален
ежедневник. Тази възможност зависи от волята на възложителя и не е задължение за
него. Тя е приложима и за обществени поръчки със стойност равна или превишаваща
праговете по чл. 45а от ЗОП.
ЗОП поставя изискване както към момента, от който е допустимо да се
публикува допълнителна информация в пресата, така и към съдържанието на тази
информация. От една страна, тя не може да съдържа данни, които не са включени в
публикуваното обявление за обществена поръчка. От друга страна, допълнителната
информация, за да бъде полезна на потребителите, трябва да съдържа най-малко данни
за обекта на обществената поръчка, както и датата на обнародване на обявлението в
електронната страница на “Държавен вестник”.

IІІ. Провеждане на процедурата
ПЪРВА ФАЗА
А. Организационни действия на възложителя след откриване на
процедура на договаряне с обявление
1. Организационните действия на възложителя след откриването на процедурата
на договаряне с обявление включват продажба на документацията за участие,
приемането на гаранциите за участие (когато се внасят в брой), организирането на
място за приемане на заявленията за участие и на входящ регистър.
Възложителят предоставя документацията за участие на потенциалните
кандидати срещу заплащане. Цената на документацията за участие в процедурата не
може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното изработване (чл. 28, ал. 3
от ЗОП).
Чл. 28, ал. 4 от ЗОП дава възможност на лицата, желаещи да закупят
документация, да я разгледат на място преди закупуването.
Възложителят не може да откаже да изпрати по пощата документацията за
участие на лице, проявило интерес. В този случай, освен цената на документацията,
съответното лице трябва да заплати и разноските по изпращането.
Документацията за участие може да се закупува до изтичането на срока за
подаване на заявленията за участие.
2. Разяснения по документацията за участие
В общите разпоредби на закона е регламентирана възможността кандидатите
или участниците да искат разяснения по документацията.
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Срокът, в който би могло да се упражни това право е до 10 дни преди крайния
срок за получаване на заявления за участие.
Задължението на възложителя да даде разяснения би следвало да се изпълни в
срок от 3 дни от постъпване на писменото искане. В разяснението не следва да се
посочва името на лицето, което го е поискало.
Дадените от възложителя разяснения по документацията се изпращат както на
лицата, които са ги поискали, така и на всички други лица, закупили документация за
участие и посочили адрес за кореспонденция. Разясненията се прилагат към
документацията, стават неразделна част от нея и се предоставят на всички лица, които
закупуват документация след даването на разяснението.
Разясненията не трябва да водят до промяна на първоначално определените
условия.

Б. Подаване и приемане
предварителния подбор

на

заявления

за

участие

в

Всяко лице, което желае да участва в процедурата на договаряне с обявление
може да подаде заявление за участие. С него то ще участва при предварителния подбор
на кандидатите.
Етапът на подаване и приемане на заявленията за участие е първата фаза, на
която възложителят проверява редовността на участието на кандидатите в процедурата.
На този етап възложителят следва да извърши следните действия:
 да организира съгласно изискванията на ЗОП приемането на заявленията за
участие и да осигури тяхното надлежно съхраняване и
 да върне на кандидатите онези заявления за участие, които не отговарят на
предвидените в ЗОП изисквания за редовно подаване.
1. Срок за подаване на заявления за участие
Крайният срок за получаване на заявления за участие се определя от
възложителя и се посочва в обявлението за откриване на процедурата.
При определяне на срока за получаване на заявленията за участие възложителят
трябва да се съобрази със сложността на поръчката и с времето, необходимо за
изготвяне на заявленията (чл. 86, ал. 8 от ЗОП).
Съгласно чл. 86 ал. 9 от ЗОП, когато в определения срок за подаване на
заявления за участие не постъпят такива, възложителят може да го удължи с не повече
от 30 дни.
Удължаването на срока за подаване на заявления за участие представлява
изменение на обявлението за обществена поръчка. Затова то следва да бъде
обнародвано в електронната страница на “Държавен вестник” и вписано в Регистъра на
обществените поръчки по общия ред.
Удължаването на срока за подаване на заявления за участие може да бъде
извършено по два начина – като бъде определен нов краен срок за подаването им в
календарни дни или като се посочи конкретна крайна дата за тяхното приемане. В
първия случай удълженият срок започва да тече от датата на обнародване в
електронната страница на “Държавен вестник”.
2. Ред за приемане на заявленията за участие
Заявленията за участие се подават в запечатан непрозрачен плик от кандидата
или от упълномощен негов представител. Подаването може да се извърши лично или
по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
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Върху плика, съдържащ заявлението за участие, кандидатът следва да посочи
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато
заявлението за участие в предварителния подбор е за самостоятелно обособени позиции
- и за кои позиции се отнася.
При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязват поредният
номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ
регистър, за което на приносителя се издава документ.
Заявлението за участие може да се представи и по електронен път по реда на
Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай кандидатът е
длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид,
по реда за представяне на заявленията за участие на всички документи, които не са в
електронен вид.
Заявлението за участие може да се представи по факс или да се заяви по
телефона. Когато заявлението за участие е изпратено по факс, възложителят може да
задължи кандидата да го потвърди с писмо, изпратено с обратна разписка или по
електронен път. Това изискване обаче, както и срокът за получаване на писменото
потвърждение, трябва да бъдат посочени в обявлението за обществена поръчка. Когато
заявлението за участие се съобщава по телефона, кандидатът трябва да го потвърди
писмено преди изтичането на срока за получаване на заявления.
3. Основания и ред за връщане на заявления за участие
Основанията за връщане на заявленията за участие са предвидени в ЗОП
обстоятелства, при наличието на които възложителят няма право да приема дадено
заявление и е длъжен да го върне на представилото го лице.
Тези обстоятелства са различни от основанията за нередовност на заявлението за
участие по същество, при наличието на които назначената от възложителя комисия
трябва да отстрани подал заявление кандидат от участие в процедурата. Проверката за
редовно подаване на заявленията за участие по правило се извършва от служители от
деловодството на възложителя и в момента на тяхното приемане. Проверката за
редовността на заявленията по същество се извършва след тяхното приемане и от
назначената от възложителя комисия за провеждане на процедурата.
Възложителят е длъжен да не приема за участие в процедурата и да върне на
представилите ги лица заявления за участие, които:
 са представени след изтичане на обявения краен срок за представяне на
заявления за участие
или
 са представени в незапечатан или скъсан плик.
(чл. 57, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 2 от ЗОП).
При наличието на някое от посочените обстоятелства, нередовното заявление за
участие се връща на приносителя, като основанието за връщане се отбелязва във
входящия регистър за приемане на заявленията. Подадените по пощата нередовни
заявления, следва да бъдат върнати на посочения в тях адрес на кандидата.
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Внимание
Само заявления за участие, които са получени при възложителя до определения
от него краен срок, се приемат за редовно подадени. Заявления за участие, получени
при възложителя след изтичане на крайния срок подлежат на връщане, независимо от
датата на тяхното изпращане.

В. Назначаване на комисия за провеждане на процедурата на
договаряне с обявление
При този вид процедура комисията се назначава от възложителя след изтичане
на срока за получаване на заявления за участие (чл. 34, ал. 4 от ЗОП). Назначаването
става с писмен акт на възложителя, обикновено под формата на заповед.
Съдържанието на заповедта за назначаване на комисията за провеждане на
процедурата обхваща:
 номер и дата на акта за назначаване на комисията;
 номер и датата на решението за откриване на процедурата;
 датата и номер на обявлението за обществена поръчка;
 състав на комисията, с посочване на имената, длъжността и квалификацията
на нейните членове;
 имена на външните експерти, които се привличат като консултанти на
комисията и тяхната квалификация;
 имена на резервните членове на комисията;
 краен срок за приключване на работата на комисията;
 име, длъжност и подпис на лицето, което издава акта.
Образец на заповед за назначаване на комисия/жури за провеждане на
процедура за възлагане на обществена поръчка/конкурс за проект – Приложение №23.
1. Състав на комисията
Комисията се състои най-малко от трима членове, един от които задължително е
правоспособен юрист, а останалите следва да бъдат лица, притежаващи
необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с
обекта и сложността на поръчката.
Възложителят може да привлече като членове или консултанти на комисията и
външни експерти, които не са негови служители.
Със заповедта за назначаване на комисията възложителят определя и нейните
резервни членове. Тяхната функция е да заместят основните членове на комисията, в
случай, че те не са в състояние да изпълняват задълженията си. Резервни членове
трябва да отговарят на посочените по-горе изисквания на ЗОП относно състава на
комисията.
Декларации от членовете на комисията и нейните консултанти
За членове на комисията или за нейни консултанти могат да бъдат определени
само лица, които декларират пред възложителя, че:
 нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на
определен кандидат или участник;
 не са "свързани лица" по смисъла на Търговския закон* с кандидат или
По смисъла на Търговския закон “свързани лица” са: съпрузите, роднините по права линия - без
ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен
*
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участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с
членове на техните управителни или контролни органи.
Членовете на комисията и консултантите представят пред възложителя
декларации за спазване на горните изисквания при тяхното назначаване и на всеки
етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства.
Образец на декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП за
член/консултант на комисия –Приложение № 22.
2. Промени в състава на комисията
Възможно е някой от членовете на комисията да бъде възпрепятстван да
изпълнява задълженията си. В този случай той следва да бъде заменен от резервен член.
С оглед избягването на неяснота е препоръчително възложителят да установи със
заповед настъпването на обстоятелствата, които препятстват изпълнението на
задълженията на основен член на комисията и налагат неговото заменяне от резервен
член.
В определени случаи е възможно резервният член също да е възпрепятстван да
поеме изпълнението на задълженията си в комисията. В този случай възложителят
следва да издаде заповед за определяне на нов член на комисията (чл. 36, ал. 2 от ЗОП).
3. Вземане на решения от комисията
Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете й, а
не от присъстващите на дадено заседание на комисията. На практика това означава, че
за да бъде редовно заседанието на комисията (за да е налице кворум), на него следва да
присъстват повече от половината от нейните членове. В противен случай не би било
възможно формирането на мнозинство и вземането на съответните решения.
Когато член на комисията е гласувал против дадено решение, той е длъжен да
подпише протокола от заседанието на комисията с особено мнение и писмено да
изложи мотивите си.
4. Възнаграждения на членовете на комисията и консултантите
Възнагражденията на членовете на комисията, на нейните външни консултанти,
както и всички разходи, свързани с дейността й са за сметка на възложителя.
Отношенията между възложителя и евентуално привлечените като консултанти
външни експерти и тяхното възнаграждение следва да бъдат уредени с отделен договор
за услуга.
5. Начален и краен момент на работа на комисията
Работата на комисията започва след получаване на списъка с кандидатите и
получените заявления за участие и приключва с предаването на доклад с
предложение за класиране на участниците.

включително; работодател и работник; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
съдружниците; дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на
глас в дружеството; лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; лицата, които съвместно
контролират пряко или косвено трето лице; лицата, едното от които е търговски представител на другото; лицата,
едното от които е направило дарение в полза на другото. лицата, които участват пряко или косвено в управлението,
контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от
обичайните.
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Г. Проверка на редовността на заявленията за участие и на
кандидатите в процедурата
Преди да пристъпи към предварителния подбор назначената от възложителя
комисия следва да извърши проверка на редовността на заявленията за участие и на
кандидатите в процедурата (чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП).
Редовни са онези заявления за участие, които отговарят на предвидените в ЗОП
и в документацията за участие в процедурата изисквания.
Заявленията за участие, които отговарят на тези изисквания се допускат до
разглеждане от комисията. Кандидатите, чиито заявления за участие не са съобразени
с тези изисквания се отстраняват от участие в процедурата и техните заявления не се
разглеждат по същество.
1. Съдържание на заявлението за участие
Заявлението за участие в предварителния подбор при процедура на договаряне с
обявление трябва да съдържа (чл. 87, ал. 1 от ЗОП):
а. документ за регистрация на кандидат-юридическо лице или копие от
документ за самоличност на кандидат-физическо лице и съответните документи за
посочените подизпълнители
Юридическите лица и едноличните търговци със седалище в Република
България следва да приложат към заявлението за участие удостоверение за актуална
съдебна регистрация на кандидата. Кандидатите-чуждестранни юридически лица
представят в легализиран превод съответен еквивалентен документ, издаден от
съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.
Кандидатите-физически лица, които нямат качеството на еднолични търговци,
представят заверено копие от документа за самоличност. Ако кандидатът е
чуждестранно физическо лице, завереното копие от документа за самоличност следва
да бъде представено в легализиран превод.
Препоръчително е възложителят да посочи в обявлението за обществената
поръчка определени изисквания за периода, в който следва да бъде издадено
удостоверението за актуална съдебна регистрация, съответно, еквивалентният документ
или документи, представяни от кандидатите-чуждестранни лица. Възможно е например
в обявлението да се включи изискване съответните удостоверителни документи да са
издадени не по-рано от 30 дни от датата на подаване на заявленията за участие. По този
начин може да бъде минимизиран рискът от неактуалност на представения документ.
б. декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 ЗОП
Съгласно посочената разпоредба възложителят отстранява от участие в
процедурата кандидат, който:
 е осъждан с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:
♦ престъпление против финансовата, данъчната или осигурителна система,
включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс
/НК/;
♦ подкуп по чл. 301-307 от НК;
♦ участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;
♦ престъпление против собствеността по чл. 197-217 от НК;
♦ престъпление против стопанството по чл. 219-252 от НК.
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 е обявен в несъстоятелност;
 се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно
националното си законодателство.
Тези обстоятелства се отнасят до всеки участник във всяка процедура за
възлагане на обществена поръчка. Наличието дори на едно от обстоятелствата по чл.47,
ал. 1 от ЗОП е абсолютна пречка дадено лице да бъде участник в процедура за
възлагане на обществена поръчка. С тази декларация участникът гарантира в хода на
процедурата, че отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 от ЗОП.
Образец на декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от
ЗОП – Приложение № 48
в. декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, посочени
от възложителя в обявлението за обществена поръчка
Тази декларация следва да бъде приложена към заявлението за участие само в
случай, че в обявлението за обществена поръчка възложителят е посочил, че няма да
допуска в процедурата кандидат, който:
 е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а
в случай, че кандидатът е чуждестранно лице - се намира в подобна
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове,
включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или
кандидатът е преустановил дейността си;
 е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
 има парични задължения към държавата или към общината по смисъла на чл.
162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване
или отсрочване на задълженията, или има парични задължения, свързани с
плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно
правните норми на държавата, в която е установен.
За разлика от основанията за отстраняване, разгледани в буква “б”,
производството за обявяване в несъстоятелност, лишаването от право да се упражнява
определена професия или дейност или наличието на парични задължения към
държавата или община, не са абсолютни основания за отстраняване на кандидат от
участие в процедурата. Те са приложими, само ако са посочени от възложителя в
обявлението за обществена поръчка като основания за отстраняване на
кандидатите.
Възложителят има право на автономна преценка, дали да включи в обявлението
и двете или само едно от посочените основания за отстраняване.
Образец на декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от
ЗОП – Приложение № 48.
г. декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП
В заявлението за участие следва да се представят декларации, които
удостоверяват, че членовете на управителните или контролни органи на кандидата
/когато е юридическо лице/ или временно заемащите такива длъжности, не са
“свързани лица” по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за
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държавния служител∗ с възложителя или със служители на ръководна длъжност в
неговата организация.
Образец на декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от
ЗОП – Приложение № 48.
Декларациите, в частта им която се отнася до обстоятелства, свързани със самия
кандидат, се подписват от лице, което има право да го представлява. За обстоятелствата
по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, които се отнасят до управителите или до членовете на
управителните органи на кандидата, се подават декларации, които се подписват от
самите лица.
Когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно
обединение, декларациите, които са на чужд език, се представят и в превод (чл. 56, ал.4
от ЗОП).
Декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП се представят и от
подизпълнителите, ако такива е заявено, че ще участват при изпълнението на
обществената поръчка.
д. доказателства за икономическото и финансовото състояние на кандидата,
посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка, както и за евентуално
предвидените подизпълнители.
Такива доказателства могат да бъдат (чл. 50 от ЗОП):
 удостоверения от банки или копие от застраховка за професионална
отговорност;
 годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато
публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която
кандидатът е установен;
 информация за общия оборот и за оборота на стоките, услугите или
строителството, които са обект на поръчката, за последните три години в
зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал
дейността си.
Когато по обективни причини кандидатът не е в състояние да представи
исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и
финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят посредством
комисията приеме за подходящ.
Внимание
Изискванията за икономическото и финансовото състояние на кандидатите,
които възложителят определя, трябва да са съобразени със стойността и обекта на
обществената поръчка (чл. 50, ал. 3 от ЗОП).
Когато кандидатът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице
или техни обединения, доказателствата за икономическото и финансовото състояние на
∗

Свързани лица по смисъла на Закона за държавния служител са:
1. съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия - без
ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен
включително;
2. лицата, едното от които участва в управлението на дружество, в което другото лице притежава акции или
дялове;
3. съдружниците;
4. дружество и лице, което участва в управлението на дружеството или притежава повече от 5 на сто от
дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
5. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.
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кандидата и на евентуално предвидените подизпълнители, които са на чужд език, се
представят и в превод (чл. 56, ал. 4 от ЗОП).
е. доказателства за техническите възможности и/или квалификация на
кандидата, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка, както и за
предвидените в заявлението за участие подизпълнители.
Такива доказателства се определят от възложителя в зависимост от характера,
количеството и обекта на обществената поръчка и могат да бъдат (чл. 51, ал. 1 от ЗОП):
 списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени от
кандидата през последните три години, включително стойностите, датите и
получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение;
 списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните
пет години, придружен с препоръки за добро изпълнение за най-важните
строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на
строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие
с нормативните изисквания;
 описание на техническото оборудване, възможностите за осигуряване на
качеството и оборудването за изпитване и изследване;
 списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на
качеството;
 образци, описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се
доставят, чиято автентичност трябва да бъде доказана, ако възложителят
изисква това;
 сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за
управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със
съответните спецификации или стандарти;
 документи,
удостоверяващи
образованието
и
професионалната
квалификация на кандидата и/или на ръководните му служители, или на
лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството,
както и доставката, когато включва услуги и/или подготовката и
въвеждането на обекта в експлоатация;
 декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за
броя на ръководните служители на кандидата за последните три години;
 декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът за
изпълнение на обществената поръчка за услуги или строителство;
 данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът ще
използва за извършване на строителството;
 за обществени поръчки за строителство и услуги - описание на мерките за
опазване на околната среда, които кандидатът ще приложи при изпълнение
на поръчката, ако възложителят е предвидил такива в обявлението;
 при обществени поръчки за доставки, които изискват проучване на терена
или монтажни работи, предоставяне на услуги и/или изпълнение на
строителството, възложителят може да постави изискване към кандидатите
за техните умения, ефективност, опит и надежност да предоставят услугата
или да извършат монтажа или строителните работи.
Внимание
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Кандидатът може да използва ресурсите на други физически или юридически
лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое
разположение тези ресурси (чл. 51а, ал. 1 от ЗОП).
Когато кандидатът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице
или техни обединения, доказателствата за техническите възможности и/или
квалификация на кандидата и на евентуално предвидените подизпълнители, които са на
чужд език, се представят и в превод (чл. 56, ал. 4 от ЗОП).
ж. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела
на тяхното участие, когато се предвижда участието на подизпълнители;
Съгласно чл. 24, ал. 2 от ППЗОП, когато кандидатът предвижда участие на
подизпълнители, в заявлението за участие се посочват подизпълнителите, стойността,
процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената
поръчка, включително обособените позиции, които ще бъдат изпълнени от всеки
подизпълнител.
з. документ за гаранция за участие
ЗОП задължава кандидатите да представят гаранция за участие в процедурата
по възлагане на обществена поръчка. Функцията на гаранцията за участие е да обезпечи
сериозността на подадените от кандидатите оферти.
Размерът на гаранцията за участие се определя от възложителя и следва да бъде
посочен в обявлението за обществена поръчка. Размерът на гаранцията за участие се
определя от възложителя в абсолютна сума – 2 000 лв., 5 000 лв. и т. н. Така
определената сума не може да бъде по-голяма от 1 на сто от стойността на
обществената поръчка, която е предмет на конкретната процедура.
Гаранцията може да бъде под формата на парична сума или банкова гаранция
(чл. 60, ал. 1 от ЗОП).
Внимание
Възложителят няма право да ограничава кандидатите при избора на вида на
гаранцията за участие. Всеки кандидат има право да избере по своя преценка един от
двата вида гаранции - парична сума или банкова гаранция.
С оглед предоставянето на парична сума, възложителят следва да посочи точни
данни на своята обслужваща банка и съответна банкова сметка, по която кандидатите
да превеждат гаранцията за участие или да посочи място за внасяне на сумата в брой.
При определянето на условията на гаранцията за участие, когато тя е във
формата на банкова гаранция, възложителят следва да посочи в обявлението крайния
срок на нейната валидност и условията, при които банката-гарант следва да я плати в
полза на възложителя.
При определянето на срока на валидност на банковата гаранция възложителят
следва да съобрази максималната продължителност на конкретната процедура.
В зависимост от избрания от кандидата вид на гаранцията, към заявлението за
участие следва да се приложи:
 банков или издаден от възложителя документ, удостоверяващ внасянето на
гаранцията за участие по посочената в обявлението банкова сметка,
съответно, нейното депозиране в брой;
или
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 оригинал на банкова гаранция с условия за усвояване, съвпадащи с
обявените от възложителя.
Внимание
Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
документите по т. а) – ж) се представят от всяко физическо или юридическо лице,
включено в обединението.
Заявление за участие, което не съдържа някой от посочените документи, е
нередовно. То не следва да бъде разглеждано от комисията по същество. Подобна
нередовност на заявлението е основание за отстраняване на кандидата от участие в
процедурата.
2. Изисквания за редовност на кандидатите
Възможно е заявлението за участие на даден кандидат да отговаря на
изискването за пълнота, но въпреки това кандидатът да няма право да участва в
процедурата поради наличието на пречка, предвидена в ЗОП и/или в обявлението за
обществена поръчка.
Основания за отстраняване на кандидат, предвидени в чл. 47, ал. 1 от ЗОП.
Съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗОП възложителят отстранява от участие в процедурата
за възлагане на обществена поръчка, кандидат, за когото са налице някое от визираните
в същия член основания.
Основания за отстраняване на кандидат, посочени от възложителя в обявлението
за обществена поръчка
 Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на
обществена поръчка кандидат, за когото са налице посочените в чл. 47, ал. 2
от ЗОП основания, при условие, че са посочени от възложителя в
обявлението.
Внимание
Посочените обстоятелства са основание за отстраняване на кандидат от участие
в процедурата, ако са налице по отношение на самия него или спрямо посочен в
офертата подизпълнител.
Основанията за отстраняване на даден кандидат от участие в процедурата и
преценката на комисията в тази насока трябва да бъдат изложени в съставения от нея
протокол за извършване на предварителния подбор.

Д. Извършване на подбор от комисията
Кандидатите или техни упълномощени представители могат да присъстват при
отваряне на заявленията за участие.
Назначената от възложителя комисия извършва проверка относно редовността
на заявленията за участие и на кандидатите в процедурата по правилата, изложени в
предходното изложение.
Комисията извършва подбор въз основа на представените със заявлението за
участие документи, удостоверяващи икономическото и финансово състояния на
кандидатите, техническата им възможност и/или квалификация за изпълнение на
обществената поръчка. Когато кандидатът в процедурата е обединение, което не е
юридическо лице, обект на извършваната от комисията преценка ще бъде
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икономическото и финансово състояние и квалификацията на всеки от участниците в
обединението.
1. Извършване на подбор
Когато възложителят не е включил в обявлението ограничение на броя на
кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в договарянето, той е длъжен да
покани всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и на минималните
изисквания за технически възможности.
Когато възложителят е посочил ограничение за броя на кандидатите и броят на
кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в обявлението за процедура на
договаряне с обявление, надвишава обявения максимален брой на лицата, които ще
бъдат поканени да участват в договарянето, комисията извършва подбор въз основа
посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии.
Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на
минималните изисквания за технически възможности, е под посочения в обявлението
минимум, възложителят може да продължи процедурата, като покани всички
кандидати, които отговарят на критериите за подбор и притежават необходимите
технически възможности. В този случай възложителят не може да покани да участват в
договарянето други лица, които не са заявили участие, или кандидати, които не
притежават необходимите технически възможности.
2. Протокол за извършване на подбор
Комисията за провеждане на процедурата съставя протокол за резултатите от
предварителния подбор, който трябва да съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя
изисквания, както и мотивите за това;
3. списък на кандидатите, които отговарят на обявените от възложителя
изисквания и ще бъдат поканени да участват в договарянето; а когато броят на
кандидатите е по-голям от трима, се посочват избраните кандидати въз основа на
посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии;
4. дата на съставяне на протокола.
Образец на протокол от дейността на комисия по извършване на
предварителен подбор – Приложение № 30.

Е. Решение на възложителя за обявяване на резултатите от
предварителния подбор
В срок от 5 работни дни от датата на протокола, с резултатите от извършения
от комисията предварителен подбор, възложителят обявява с решение кандидатите,
предложени от комисията, които ще бъдат поканени да участват в договарянето.
В решението на възложителя за обявяване на резултатите от предварителния
подбор се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя
изисквания и мотивите за това.
Когато възложителят е ограничил броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени да участват в договарянето, в решението се посочват и кандидатите, които
отговарят на условията и изискванията на възложителя, но няма да бъдат поканени да
подадат първоначални оферти.
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Образец на решение за определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени
за участие в диалог/договаряне - Приложение № 18.
Внимание
Възложителят е длъжен да приеме резултатите от протокола на комисията и да
не ги променя. Той не може да отстрани кандидати чиито заявления за участие
комисията е счела за редовни, нито да допусне до офериране кандидати, които са били
отстранени от комисията. Възложителят няма право да променя и преценката на
комисията относно извършването на предварителния подбор.
Промяна на преценката на комисията в разгледаните насоки води до
незаконосъобразност на решението на възложителя и е основание за неговото
обжалване.
Оповестяване на решението на възложителя за обявяване на резултатите от
предварителния подбор
Редът за оповестяване на решението на възложителя е различен спрямо
кандидатите, които се допускат до договаряне и спрямо тези, които са били отстранени
от участие в процедурата.
Възложителят няма задължение да изпраща решението си до кандидатите, които
ще бъдат поканени за участие в договарянето. Те се уведомяват за това решение чрез
изпращането на писмени покани.
Възложителят e длъжен да изпрати едновременно на всички определени
кандидати писмена покана за представяне на първоначални оферти.
Възложителят изпраща решението до недопуснатите кандидати и до Агенцията
по обществени поръчки в тридневен срок от вземането на решението.
В срок от 3 календарни дни възложителят изпраща решението си по чл. 88, ал.8
от ЗОП до Агенцията по обществени поръчки и до недопуснатите кандидати.
Те могат да обжалват решението в срок от 10 дни от уведомяването им, а ако по
различни причини не са уведомени – в 10-дневен срок от узнаване за решението на
възложителя за резултатите от предварителния подбор.
След изтичане на този срок, възложителят е длъжен да възстанови гаранциите за
участие на кандидатите, които са отстранени или няма да бъдат поканени да участват в
договарянето. Освобождаването на гаранциите се извършва в срок от 3 работни дни,
освен ако съответният кандидат не е обжалвал решението за предварителен подбор. В
този случай гаранцията за участие се задържа до окончателното решаване на спора.
Гаранцията за участие подлежи на възстановяване, независимо в чия полза е съдебното
решение.

Ж. Изпращане на писмени покани за участие в договарянето
Съгласно чл. 89, ал. 1 от ЗОП поканата за участие в договарянето трябва да
съдържа:
1. дата и място за провеждане на договарянето;
2. изискване за допълнителни доказателства за заявените обстоятелства, ако
такива са необходими;
3. краен срок за получаване на първоначална оферта, който не може да бъде пократък от 10 дни от изпращане на поканата;
4. адреса, на който трябва да бъде изпратена първоначалната оферта;
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5. номера и датата на обнародване на обявлението за обществена поръчка;
6. копие от спецификациите и всички допълнителни документи, ако те не се
съдържат в документацията за участие, или електронен адрес за достъп до
спецификациите и допълнителните документи, когато те са предоставени по
електронен път.
Образец на покана за участие в договаряне в процедура на договаряне с
обявление – Приложение № 33.

ВТОРА ФАЗА
З. Подаване на първоначални оферти
ЗОП не съдържа специална уредба на начина на подаване на първоначалните
оферти на поканените в договарянето.
Тъй като договарянето е съществен елемент на разглежданата процедура
подаваните от участниците оферти имат предварителен характер. За разлика от
откритата и ограничената процедура не е задължително те да отразяват окончателните
предложения на участниците, а представляват база, която подлежи на допълнително
доразвитие и допълване в процеса на договаряне.
Тази особеност на процедурата на договаряне с обявление е от съществено
значение за крайните резултати от процедурата. От нея следва, че базата за класиране
на участниците от комисията не са техните първоначални оферти, а окончателните
договорености, постигнати с всеки участник.

И. Провеждане на договаряне с участниците за определяне на
клаузите на договора
Преговорите се провеждат на датата и мястото, определени в поканата.
Преди да пристъпи към преговори с всеки участник комисията следва да
провери редовността на участието му в заключителната фаза на процедурата. Въпреки,
че редовността на участниците вече е била предмет на проверка на фазата на
предварителния подбор, комисията следва да извърши повторна проверка на някои
обстоятелства. На първо място, следва да бъде проверено, дали участникът е
представил изискваните в поканата за участие в договарянето допълнителни
доказателства за заявените обстоятелства. Липсата на такива доказателства (когато се
изискват според поканата) е основание за отстраняването му от участие в процедурата.
Комисията провежда договарянето съгласно обявените изисквания.
При необходимост от продължаване на преговорите в друг ден, конкретната дата
и час на допълнителното договаряне следва да бъдат определени в протокола за
провеждане на първоначалните преговори с участника.
Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник се
отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от
участника. След приключване на договарянето комисията изготвя доклад до
възложителя, в който му предлага класиране на участниците (чл. 89, ал. 4 от ЗОП).
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ІV. Приключване на процедурата
А. Решение на възложителя за класиране на участниците и за
определяне на изпълнител
Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и
участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване
работата на комисията (чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 89, ал. 5 от ЗОП).
1. Съдържание на решението на възложителя
Решението на възложителя е в писмена форма и следва да съдържа:
 номер, дата и правно основание за издаването му;
 данни за възложителя;
 номер и дата на решението за откриване на процедурата по възлагане на
обществена поръчка;
 датата на "Държавен вестник" и поредния номер на обнародваното
обявление за обществена поръчка;
 номер и дата на доклада на комисията по чл. 89, ал. 4 от ЗОП;
 наименованията и адресите на всички участници в процедурата по възлагане
на обществена поръчка;
 отстранените от участие в процедурата участници и мотивите за тяхното
отстраняване;
 класирането на участниците ;
 участникът, определен за изпълнител;
 орган и срок за обжалване;
 име, длъжност и подпис на възложителя при постановяването на решението.
Внимание
Поради особеностите на процедурата на договаряне с обявление и включения в
нея етап на предварителен подбор, решението на възложителя за класиране на
участниците и определяне на изпълнител има за предмет само фазата на водене на
преговори, но не и тази на предварителния подбор. Поради това решението на
възложителя не трябва да посочва кандидатите, които са били отстранени от участие в
процедурата на етапа на предварителния подбор.
Препис от решението на възложителя се изпраща на участвалите в договарянето,
в тридневен срок от издаването му.
В интерес на възложителя е да си осигури надлежно доказателство за датата на
получаване на решението от страна на всеки участник в процедурата. По този начин, в
случай на обжалване на решението, възложителят ще може да удостовери началния и
крайния момент на срока за подаване на жалба. Яснотата относно крайния срок за
обжалване на решението на възложителя е от значение и за определянето на началния
момент на предвидения в чл. 62, ал. 1 от ЗОП срок, в който възложителят е длъжен да
освободи гаранциите за участие на отстранените участници .
С оглед осигуряването на надлежно доказателство за датата на връчване,
решението следва да се връчи на всеки участник :
 лично срещу подпис;
 с препоръчано писмо с обратна разписка;
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 по факс
 по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис;
При писмено искане от участник в процедура на договаряне с обявление,
възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването му да осигури достъп до
доклада на комисията. Възложителят може да откаже достъп до информация,
съдържаща се в доклада, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или
предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
При писмено искане на участник възложителят е длъжен в тридневен срок от
получаване на искането да предостави копие от доклада на комисията.
2. Последици на решението за класиране на участниците и за определяне
на изпълнител
Решението на възложителя за класиране на участниците и за определяне на
изпълнител има няколко важни последици.
2.1. Начален момент на срока за обжалване на решението на възложителя
Предвиденият в чл. 120, ал. 2 от ЗОП 10 -дневен срок за обжалване на
решението на възложителя тече за всеки участник поотделно, считано от датата, на
която същият е получил препис от решението на възложителя или на която решението е
обявено в присъствието на съответния участник
2.2. Сключване на договор за обществена поръчка
Договорът се сключва в едномесечен срок след изтичането на срока за
обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена
жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка (чл. 41, ал.3
от ЗОП).
Решението на възложителя поражда задължение за определения изпълнител да
сключи договор за обществена поръчка при оферираните от него условия.
2.3. Освобождаване на гаранциите за участие на отстранените участници
Възложителят е длъжен да върне гаранциите за участие на отстранените и на
класираните участници в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване
на решението на възложителя за определяне на изпълнител.
Възложителят има право да задържи гаранцията на участник, който е обжалвал
решението за избор на изпълнител, до окончателното решаване на спора.
Гаранцията за участие подлежи на възстановяване, независимо в чия полза е
съдебното решение. Освобождаването на гаранциите за участие следва да се извърши
като внесената като гаранция сума се върне на участника в брой или се преведе по
посочена от него банкова сметка, а когато е предоставена под формата на банкова
гаранция – чрез връщане на оригинала на издадената банкова гаранция.
Образец на решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител
на обществена поръчка – Приложение № 28.

Б. Сключване на договор за обществена поръчка или рамково
споразумение
Въпросите, свързани със сключването и прекратяването на договора за
обществена поръчка, както и със задължението на възложителя да изпрати информация
до АОП, са подробно разгледани в глава втора, т. ІІІ, б. Б /Б.1-Б.10/ от настоящия
раздел.
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Внимание
За разлика от откритата и ограничената процедура при процедурата на
договаряне с обявление е допустимо договорът за обществена поръчка да се отклонява
от предложенията на участника, направени с първоначалната му оферта. Тази
особеност следва от обстоятелството, че първоначалните оферти не са предмет на
класиране от страна на комисията.
Образец на информация за сключен договор – Приложение № 3.
Образец на информация за удължаване/прекратяване на динамична система за
доставки и за промяна в стойността на договор - Приложение № 19.

В. Прекратяване на процедурата на договаряне с обявление
Прекратяването на процедурата на договаряне с обявление по принцип се
подчинява на общите правила. Те бяха разгледани при откритата процедура в Глава
втора, т. ІII, б. “В” от настоящия раздел.

Глава шеста
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА НА
ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ
I. Понятие, приложно поле и структура на процедурата на
договаряне без обявление
А. Понятие
Процедурата на договаряне без обявление е процедура, при която възложителят
провежда преговори за определяне клаузите на договора с едно или повече точно
определени лица (чл. 16, ал. 7, т. 2 от ЗОП).
Процедурата на договаряне без обявление разкрива някои от елементите на
процедурата на договаряне с обявление, но тук липсва осигуряваната чрез
публикуването на обявление широка публичност. Второто съществено различие се
изразява в липсата на етапа на предварителния подбор.

Б. Приложно поле
Поради факта, че осигурява в най-малка степен осъществяването на принципите,
установени в чл. 2 от ЗОП, процедурата на договаряне без обявление е уредена като
изключение и може да бъде проведена само при наличието на определени от ЗОП
предпоставки.
Откриването на процедура на договаряне без обявление при липсата на тези
предпоставки води до незаконосъобразност на решението на възложителя.

В. Основания за откриване на процедура на договаряне без
обявление
Чл. 90 от ЗОП урежда изчерпателно случаите, в които т. нар. класически
възложители имат право да откриват процедура на договаряне без обявление*.
*

За секторните възложители са приложими специални правила, уредени в чл. 103, ал.2 от ЗОП. Вж. за тях
Раздел 3 на наръчника.
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Цитираната разпоредба предвижда следните основания за откриване и
провеждане на процедура на договаряне без обявление:
1. Откритата или ограничената процедура е прекратена по чл. 39, ал. 1,
т. 1 от ЗОП и първоначално обявените условия не са съществено променени
Това основание за откриване на процедура на договаряне без обявление се
прилага при наличието на следните предпоставки:
 Наличие на предходна открита или ограничена процедура с предмет,
който обхваща този на процедурата на договаряне без обявление;
 Наличие на влязло в сила решение на възложителя за прекратяване на
откритата или ограничената процедура;
 Решението на възложителя за прекратяване на откритата или ограничената
процедура да е взето на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП – няма
подадена нито една оферта или заявление за участие или няма допуснат нито
един кандидат или участник;
 Първоночално обявените условия да не са съществено променени.
2. В случаите по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП поканят за участие в
процедурата само участниците, които са представили оферти и отговарят на
изискванията, посочени в обявлението за откритата или ограничената
процедура или състезателния диалог
Това основание за откриване на процедура на договаряне без обявление включва
следните предпоставки:
 Наличие на предходна открита, ограничена процедура или състезателен
диалог с предмет, който обхваща този на процедурата на договаряне без
обявление;
 Наличие на влязло в сила решение на възложителя за прекратяване на
откритата, ограничената процедура или състезателния диалог;
 Решението на възложителя за прекратяване на откритата, ограничената
процедура или състезателния диалог да е взето на основание чл. 39, ал. 1,
т.3 от ЗОП – поради недостатъчност на финансовия ресурс, който
възложителят може да осигури;
 Първоночално обявените условия да не са съществено променени;
 Възложителят да покани за участие в договорянето само участниците,
които са представили оферти и отговарят на изискванията, посочени в
обявлението за обществена поръчка.
3. Възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до
нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или
на изключителни права, придобити по силата на закон или на
административен акт.
До прилагането на това основание за откриване на процедура на договаряне без
обявление ще се стигне, когато поради особеностите на предмета на обществената
поръчка, тя може да бъде законосъобразно изпълнена само от определено лице или
лица, тъй като нейното изпълнение изисква притежаването от изпълнителя на
специфични права, които по естеството си могат да имат за титуляр ограничен кръг
лица.
Такива могат да бъдат следните видове права:
 Авторските и сродните на авторските права, уредени в ЗАПСП;
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 Други права на интелектуална собственост, уредени в законодателството;
 “Изключителни права”, които са дефинирани в § 1, т. 26 от Допълнителната
разпоредба на ЗОП като “...права, предоставени от закон или от компетентен
държавен орган на основание, предвидено в закон, в резултат на които
упражняването на дейности, включително посочените в чл. 7а-7д се запазва
за едно или повече лица и значително се ограничава възможността други
лица да изпълняват такива дейности.”. Такива “изключителни права” могат
да бъдат правата на концесионерите, производителите на оръжие и
боеприпаси и др.
4. Поради непреодолима сила не могат да бъдат спазени сроковете за
провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на
договаряне с обявление
В Допълнителната разпоредба на ЗОП в §1, т. 14 е посочено, че «непреодолима
сила» са обстоятелства от извънреден характер, които възложителят при полагане на
дължимата грижа не е могъл и не е бил длъжен да предвиди и предотврати.
В контекста на разглежданото основание за откриване на процедура на
договаряне без обявление непреодолимата сила включва следните предпоставки:
 наличие на събитие – на обективен факт от действителността;
 събитието е непредвидено от възложителя и не е могло да се предвиди при
полагането на дължимата от него грижа;
 събитието е от такъв характер, че налага спешното провеждане на процедура
по възлагане на обществена поръчка;
 характерът и последиците на събитието не позволяват спазването на
установените в ЗОП срокове за провеждане на открита или ограничена
процедура или на процедура на договаряне с обявление.
5. Стоките, предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване,
експериментиране, научна или развойна дейност и са в ограничено
количество, което не позволява формиране на пазарна цена или
възстановяване на разходите за тази дейност.
Основанието за допустимост на процедурата на договаряне без обявление в този
случай е, че съответните стоки не се произвеждат с цел реализацията им на пазара,
което не позволява формирането на пазарна цена в рамките на открита или ограничена
процедура или процедура на договаряне с обявление.
6. Необходимост от допълнителни доставки от същия доставчик,
предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, ако
смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни
технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до
технически затруднения при експлоатацията и поддържането.
Това основание за откриване на процедура на договаряне без обявление включва
следните предпоставки:
 Необходимост от провеждане на обществена поръчка за доставка на стоки;
 Наличие на предходни доставки на стоки от същия вид;
 Възлагането на нова обществена поръчка се налага поради необходимостта
от частична замяна или увеличаване на предходните доставки;
 Новата обществена поръчка е на стойност над праговете по чл. 14, ал. 1, т.2
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от ЗОП∗;
 Да не е налице заобикаляне на закона чрез разделяне на обществената
поръчка по смисъла на чл. 15, ал. 6 от ЗОП;
 Смяната на доставчика би принудила възложителя да придобие стока с
различни технически характеристики, което ще доведе до
несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и
поддържането.
Внимание
Срокът на договора за допълнителна доставка не може да бъде по-дълъг от три
години.

7. Услугата се възлага след проведен конкурс за проект, като се
изпращат покани за участие в договарянето на всички класирани участници в
съответствие с условията на конкурса
Това основание за откриване на процедура на договаряне без обявление може да
намери приложение, ако са налице следните предпоставки:
 Успешно проведен конкурс за проект;
 Необходимост от провеждане на обществена поръчка за услуга, която е
свързана с предмета на проведения конкурс;
 Изпращане на покани за участие в договарянето само на класираните
участници в конкурса запроект.
Основанието за провеждане на процедура на договаряне без обявление в
разглеждания случай следва от тясната връзка между предмета на двете процедури и от
предположението, че поради наличието на тази връзка участниците в конкурса за
проект биха могли да предоставят най-адекватна и качествена услуга. Възложителят
няма право да кани участници, които не са били класирани и такива които не са взели
участие в предходния конкурс за проект.
8. Поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на
допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител
Това основание за откриване на процедура на договаряне без обявление е
приложимо при следните предпоставки:
 Наличие на обстоятелства, които налагат възлагането на допълнителна
услуга или строителство, които не са могли да бъдат предвидени от
възложителя при сключване на основния договор;
 Допълнителната услуга или строителството:
♦ не могат технически или икономически да се разделят от предмета
на основния договор без значителни затруднения за възложителя;
или
♦ въпреки че могат да се разделят от предмета на основния договор, са
съществено необходими за изпълнението на поръчката.
 общата стойност на допълнителната услуга или строителството не е повече
от 50 на сто от стойността на основния договор.

∗

В случай, че стойността на новата обществена поръчка е под тези прагове, следва да намерят
приложение разпоредбите на НВМОП.
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9. Налице е необходимост от повторение на услуга или строителство от
същия изпълнител не по-късно от три години от възлагането на първата
поръчка
Това основание за откриване на процедура на договаряне без обявление може да
намери приложение при наличието на следните предпоставки:
 Наличие на предходна обществена поръчка, възложена чрез открита или
ограничена процедура;
 В обявлението за откритата или ограничената процедура е посочена
възможността за възлагане на повторна обществена поръчка на същия
изпълнител в тригодишен срок от първоначалното възлагане;
 Общата стойност на повторната поръчка е включена при определяне
стойността на първата поръчка;
 Новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е
възложена първата поръчка;
 Решението за откриване на процедурата на договаряне без обявление е взето
в тригодишен срок от датата на договора за обществена поръчка,
сключен в рамките на предходната открита или ограничена процедура;
Анализът на разглежданото основание за откриване на процедура на договаряне
без обявление показва, че до неговото приложение ще се стигне в случаите, когато при
откриването на откритата или ограничената процедура по възлагане на предходната
обществена поръчка възложителят е планирал възможността да се наложи повторение
на услугата или строителството, предмет на поръчката и е отразил това в
обявлението. Същевременно, към датата на откриване на предходната процедура, не са
били налице достатъчно условия или необходимост от включване на допълнителната
услуга или строителство в предмета на откритата или ограничената процедура.
Внимание
Срокът на договора за повторение на услугата или стоителството не може да
бъде по-дълъг от три години.

10. Обект на поръчката е доставката на стоки, определени по списък,
предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен
от Министерския съвет в Правилника за прилагане на ЗОП.
Когато обект на поръчката е доставката на стоки, посочени в приложението към
чл. 38, ал. 1 от ППЗОП, възложителят може да вземе решение за възлагане на
обществена поръчка чрез борсова сделка. В този случай договорът се сключва по реда
на ЗСБТ.
11. За кратък период възникнат благоприятни условия за доставка на
стоки на цени, по-ниски от пазарните, постигнати на търг за разпродажба на
имуществото на търговски дружества, обявени в ликвидация или
несъстоятелност.
От 1 юли 2006 г. това основание е приложимо и за класическите възложители и
разкрива следните признаци:
 Наличие на висяща процедура по разпродажба на имущество на търговски
дружества, обявени в ликвидация или несъстоятелност;
 Наличие на възможност за закупуване на разпродаваните стоки по цени, пониски от пазарните.
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Г. Структура на процедурата на договаряне без обявление*
1. Откриване на процедурата
 Решение за откриване на процедурата;
 Изпращане на покани до определените от възложителя лица и на текста на
поканата до изпълнителния директор на АОП;
2. Провеждане на процедурата
 Организационни действия на възложителя
 Назначаване на комисия за провеждане на процедурата;
 Провеждане на договаряне с участниците за определяне на клаузите на
договора;
 Изготвяне на доклад на комисията за класиране на участниците;
3. Приключване на процедурата
 Решение на възложителя за класиране на участниците и за определяне на
изпълнител;
 Сключване на договор за обществена поръчка; или
 Прекратяване на процедурата с решение на възложителя (при наличието на
предвидено в чл. 39 от ЗОП основание за това).

II. Откриване на процедура на договаряне без обявление
С решението за откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка
възложителят одобрява поканата за участие.
Внимание
За разлика от останалите, уредени от ЗОП процедури, в процедурата на
договаряне без обявление изготвянето на документация за участие не е задължително.

A. Решение за откриване на процедурата
Решението на възложителя за откриване на процедура на договаряне без
обявление е уредено в чл. 91, ал. 1 от ЗОП и трябва да съдържа:
 данни за възложителя;
 номер и дата на решението;
 правно основание за издаването му;
 мотивите за избор на процедура на договаряне без обявление;
 одобряване на поканата за участие в договарянето∗∗;
 лицата, които ще бъдат поканени за участие в договарянето;
 орган и срок за обжалване;
 име, длъжност и подпис на възложителя.

*

Изложената структура на процедурата на договаряне без обявление не е приложима изцяло за случаите на
процедура на договаряне без обявление чрез сключване на борсова сделка.
∗∗

В случаите на възлагане на обществената поръчка чрез борсова сделка, както и при търг за разпродажба
на имущество на търговски дружества, обявени в ликвидация или несъстоятелност, не се изготвя и одобрява покана
за участие.
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Внимание
Възложителите следва да бъдат изключително предпазливи при прилагането
чл. 90 от ЗОП, който изчерпателно урежда основанията за откриване на процедура
договаряне без обявление. Всяко нарушение на неговите разпоредби води
незаконосъобразност на решението за откриване на процедурата и е основание
неговото обжалване. До същия резултат води и немотивирането на избора
процедурата в решението за нейното откриване.

на
на
до
за
на

Образец на решение за откриване/прекратяване на процедура и за удължаване
на срокове - Приложение№ 16.

Б. Изпращане на поканите до определените от възложителя лица
и до АОП.
Чл. 92 от ЗОП задължава възложителя да изпрати писмени покани за участие в
договарянето до избраните от него лица.
Изключение от това правило се допуска в следните случаи:
 когато процедурата на договаряне без обявление се провежда чрез
сключването на борсова сделка;
 когато доставката на стоки е от търг за разпродажба на имуществото на
търговски дружества, обявени в ликвидация или несъстоятелност.
Възложителят е длъжен да изпрати текста на поканата и до АОП. Това
задължение следва да бъде изпълнено в 7-дневен срок от датата на решението за
откриване на процедурата.
Съдържание на поканата за участие в договарянето
Поканата за участие в процедурата на договаряне без обявление замества
публикуването на обявление за обществената поръчка, характерно за останалите видове
процедури. Поради това тя трябва да съдържа повечето от реквизитите на обявленията
за обществени поръчки. Поканата за участие в договарянето следва да съдържа:
 наименованието и адреса на възложителя, както и телефони за контакт с
него;
 адрес, на който може да се получи допълнителна информация;
 предмета на поръчката, както и изискванията за изпълнението й;
 обема на поръчката, включително на обособените позиции;
 краен срок за изпълнение на поръчката;
 условия и размер на гаранцията за участие;
 мястото и датата на провеждане на договарянето;
По преценка на възложителя, в поканата могат да бъдат включени и:
 изисквания за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП
 техническите възможности и/или квалификация на кандидатите по чл. 51 от
ЗОП.
Образец на покана за участие в процедура на договаряне без обявление –
Приложение № 34.
Законът не съдържа разпоредби, съгласно които с поканата възложителят да
изиска от участниците да удостоверят липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от
ЗОП, а също и да представят документ за актуално състояние/документ за самоличност.
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Поради факта, че споменатите документи се съдържат в общата част, логично е те да
намерят приложение и при процедурата на договаряне без обявление. Със същия
аргумент, възложителят може да постави изисквания за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

IІІ. Провеждане на процедурата на договаряне без обявление
А. Организационни действия на възложителя след откриването
на процедурата на договаряне без обявление
Организационните действия на възложителя след откриването на процедурата на
договаряне без обявление включват приемането на гаранциите за участие (когато се
внасят в брой).

Б. Назначаване на комисия за провеждане на процедурата
Възложителят назначава със заповед комисия за провеждане на процедурата на
договаряне без обявление при спазване на общите правила за назначаване на комисия
(чл. 34 - чл. 36 от ЗОП).
ЗОП не посочва момента, към който се назначава комисията, но е логично това
да се осъществи непосредствено преди датата, определена за провеждане на
договарянето.
1. Състав на комисията
Комисията се състои най-малко от трима членове, един от които задължително е
правоспособен юрист, а останалите следва да бъдат лица, притежаващи
необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с
обекта и сложността на поръчката.
Възложителят може да привлече като членове или консултанти на комисията и
външни експерти, които не са негови служители.
Със заповедта за назначаване на комисията възложителят определя и нейните
резервни членове. Тяхната функция е да заместят основните членове на комисията, в
случай, че те не са в състояние да изпълняват задълженията си. Резервните членове
също трябва да отговарят на изискванията на ЗОП относно състава на комисията.
Декларации от членовете на комисията и нейните консултанти
За членове на комисията или за нейни консултанти могат да бъдат определени
само лица, които декларират пред възложителя, че:
 нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на
определен участник;
 не са "свързани лица" по смисъла на Търговския закон* с участник в
процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на
техните управителни или контролни органи.
*

По смисъла на Търговския закон “свързани лица” са: съпрузите, роднините по права линия - без
ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен
включително; работодател и работник; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
съдружниците; дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на
глас в дружеството; лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; лицата, които съвместно
контролират пряко или косвено трето лице; лицата, едното от които е търговски представител на другото; лицата,
едното от които е направило дарение в полза на другото. лицата, които участват пряко или косвено в управлението,
контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от
обичайните.
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Членовете на комисията и консултантите представят пред възложителя
декларации за спазване на горните изисквания при тяхното назначаване и на всеки
етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства.
Образец на декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП за
член/консултант на комисия – Приложение № 22.
2. Съдържание на заповедта за назначаване на комисията
Заповедта на възложителя за назначаване на комисията трябва да съдържа:
 индивидуализиране на конкретната процедура, с оглед на която се назначава
комисията;
 състав на комисията, с посочване на длъжността и квалификацията на
нейните членове;
 евентуалните външни експерти, които се привличат като консултанти на
комисията;
 имената на резервните членове на комисията;
 крайния срок за приключване на работата на комисията, който трябва да е
съобразен със спецификата на обществената поръчка;
 дата на заповедта за назначаване на комисията;
 подпис на лицето, представляващо възложителя.
Към заповедта за назначаване на комисията следва да се приложат декларации
от членовете и евентуалните външни консултанти относно липсата на пречки по чл. 35,
ал. 1 от ЗОП, както и че съответните лица се задължават да пазят в тайна
обстоятелствата, които са узнали във връзка с работата си в комисията или като нейни
консултанти.
Образец на заповед за назначаване на комисия/жури за провеждане на
процедура за възлагане на обществена поръчка/конкурс за проект – Приложение № 23.
3. Промени в състава на комисията
Възможно е някой от членовете на комисията да бъде възпрепятстван да
изпълнява задълженията си. В този случай той следва да бъде заменен от резервен член.
С оглед избягването на неяснота е препоръчително възложителят да установи със
заповед настъпването на обстоятелствата, които препятстват изпълнението на
задълженията на основен член на комисията и налагат неговото заменяне от резервен
член.
В определени случаи е възможно резервният член също да е възпрепятстван да
поеме изпълнението на задълженията си в комисията. В този случай възложителят
следва да издаде заповед за определяне на нов член на комисията (чл. 36, ал. 2 от ЗОП).
4. Вземане на решения от комисията
Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете й, а
не от присъстващите на дадено заседание на комисията. На практика това означава, че
за да бъде редовно заседанието на комисията (за да е налице кворум), на него следва да
присъстват повече от половината от нейните членове. В противен случай не би било
възможно формирането на мнозинство и вземането на съответните решения.
Когато член на комисията е гласувал против дадено решение, той е длъжен да
подпише протокола от заседанието на комисията с особено мнение и писмено да
изложи мотивите си.
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5. Възнаграждения на членовете на комисията и консултантите
Възнагражденията на членовете на комисията, на нейните външни консултанти,
както и всички разходи, свързани с дейността й са за сметка на възложителя.
Отношенията между възложителя и евентуално привлечените като консултанти
външни експерти и тяхното възнаграждение следва да бъдат уредени с отделен договор
за услуга.

В. Провеждане на договаряне с участниците за определяне клаузите на
договора
Преговорите се провеждат на датата и мястото, определени в поканата до
кандидатите.
Преди да пристъпи към преговори с всеки кандидат комисията следва да
провери редовността на участието му в процедурата. На първо място, следва да бъде
проверено, дали кандидатът е представил изискваните в поканата за участие в
договарянето документи. Липсата на някой от тях (когато се изискват според поканата)
е основание за отстраняването му от участие в процедурата. Комисията провежда
договарянето съгласно обявените в поканата изисквания.
При необходимост от продължаване на преговорите в друг ден, конкретната дата
и час на допълнителното договаряне следва да бъдат определени в протокола за
провеждане на първоначалните преговори с кандидата.
Направените предложения и постигнатите договорености със всеки кандидат се
отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от
кандидата. След приключване на договарянето с всички участници, комисията изготвя
доклад до възложителя, в който му предлага класиране на участниците. С това
работата на комисията приключва (чл. 93, ал. 5 от ЗОП).
Образец на доклад от дейността на комисия за провеждане на договаряне в
процедура на договаряне със/без обявление – Приложение № 26.

ІV. Приключване на процедурата на договаряне без обявление
А. Решение на възложителя за класиране на участниците и за
определяне на изпълнител
Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и
участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване
работата на комисията (чл .73, ал. 1 от ЗОП).
1. Съдържание на решението на възложителя:
Решението на възложителя е в писмена форма и следва да съдържа:
 номер, дата и правно основание за издаването му;
 данни за възложителя;
 номер и дата на решението за откриване на процедурата по възлагане на
обществена поръчка;
 номер и дата на доклада на комисията по чл. 93, ал. 5 от ЗОП;
 наименованията и адресите на всички участници в процедурата за възлагане
на обществена поръчка;
 отстранените от участие в процедурата участници и мотивите за тяхното
отстраняване;
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 класирането на участниците,участвали в договарянето;
 участникът, определен за изпълнител;
 орган и срок за обжалване;
 име, длъжност и подпис на възложителя при постановяването на решението.
Образец на решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител
на обществена поръчка – Приложение № 28.
2. Обвързваща сила на доклада на комисията
С решението за обявяване на класирането и определянето на изпълнител
възложителят няма право да променя резултатите от дейността на комисията, отразени
в съставения от нея доклад.
Обвързващата сила на доклада на комисията по отношение на възложителя се
изразява в няколко насоки:
 възложителят няма право да класира участник, който е бил предложен от
комисията за отстраняване.
 възложителят няма право да отстрани участник, който е бил класиран от
комисията.
 възложителят няма право да прави промени в извършеното от комисията
класиране;
 възложителят е длъжен да сключи договор с участника, класиран от
комисията на първо място.
3. Изпращане на решението на участниците
Препис от решението на възложителя се изпраща на участниците в тридневен
срок от издаването му.
В интерес на възложителя е да си осигури надлежно доказателство за датата на
получаване на преписа от решението от страна на всеки участник в процедурата. По
този начин, в случай на обжалване на решението му, възложителят ще може да
удостовери началния момент на срока за подаване на жалба. Яснотата относно крайния
срок за обжалване на решението на възложителя е от значение и за определянето на
началния момент на предвидения в чл. 62, ал. 1 от ЗОП срок, в който възложителят е
длъжен да освободи гаранциите за участие.
С оглед осигуряването на надлежно доказателство за датата на връчване, препис
от решението следва да се връчи на всеки участник:
 лично срещу подпис;
 с препоръчано писмо с обратна разписка;
 по факс;
 по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис.
4. Последици на решението за класиране на участниците и за определяне
на изпълнител
Решението на възложителя за класиране и за определяне на изпълнител има
няколко важни последици.
4.1. Начален момент на срока за обжалване на решението на възложителя
Предвиденият в чл. 120, ал. 2 от ЗОП 10-дневен срок за обжалване на решението
на възложителя тече за всеки участник поотделно, считано от датата, на която същият е
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получил препис от решението на възложителя или на която решението е обявено в
присъствието на съответния участник.
4.2. Сключване на договор за обществена поръчка
Договорът се сключва в едномесечен срок след изтичането на срока за
обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена
жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка (чл. 41, ал.3
от ЗОП).
Решението на възложителя поражда задължение за определения изпълнител да
сключи договор за обществена поръчка при оферираните от него условия.
4.3. Освобождаване на гаранциите за участие на отстранените участници
Възложителят е длъжен да върне гаранциите за участие на отстранените и на
класираните участници в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване
на решението на възложителя за определяне на изпълнител.
Възложителят има право да задържи гаранцията на участник, който е обжалвал
решението за избор на изпълнител, до окончателното решаване на спора.
Гаранцията за участие подлежи на възстановяване, независимо в чия полза е
съдебното решение. Освобождаването на гаранциите за участие следва да се извърши
като внесената като гаранция сума се върне на участника в брой или се преведе по
посочена от него банкова сметка, а когато е предоставена под формата на банкова
гаранция – чрез връщане на оригинала на издадената банкова гаранция.

Б. Сключване на договор за обществена поръчка
Въпросите, свързани със сключването и прекратяването на договора за
обществена поръчка, както и със задължението на възложителя да изпрати информация
до АОП, са подробно разгледани в глава втора, точка ІІІ, б. Б /Б.1-Б.10/ от
настоящия раздел.
Внимание
В случаите на процедура на договаряне без обявление чрез сключване на
борсова сделка сключването на договора за обществена поръчка се подчинява на
специалните правила на Закона за стоковите борси и тържищата.
Когато процедурата на договаряне без обявление е чрез доставка на стоки на
цени, по-ниски от пазарните, постигнати на търг за разпродажба на имуществото на
търговски дружества, обявени в ликвидация или несъстоятелност, сключването на
договор се подчинява на правилата на Търговския закон.
Чл. 90, ал. 2 от ЗОП урежда определени ограничения по отношение на срока на
договора за обществена поръчка в случаите, когато процедурата на договаряне без
обявление е открита на основание чл. 90, ал. 1, т. 6 и т. 9 от ЗОП. В тези случаи срокът
на договора, сключен в рамките на процедурата на договаряне без обявление не може
да надвишава 3 години.
Образец на информация за сключен договор – Приложение № 3.
Образец на информация за удължаване/прекратяване на динамична система за
доставки и за промяна в стойността на договор - Приложение № 19.
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В. Прекратяване на процедурата на договаряне без обявление
Прекратяването на процедурата на договаряне без обявление по принцип се
подчинява на общите правила. Те бяха разгледани при откритата процедура в Глава
втора, точка ІІІ, б. “В” от настоящия раздел.
Поради специфичния характер на процедурата на договаряне без обявление,
общите основания за прекратяване на процедурата следва да намерят приложение за
случаите, когато:
 документите на всички поканени участници са нередовни и е налице
основание за тяхното отстраняване;
 никой от поканените не се яви за участие в договарянето.

Глава седма
РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ
I. Понятие за рамково споразумение и приложно поле
Определение
Рамковото споразумение е специален вид срочен договор уреден в ЗОП, който
се сключва въз основа на проведена процедура за възлагане на обществена
поръчка между един или няколко възложител и един или повече потенциални
изпълнители, с цел да се определят предварително условията на договорите за
обществени поръчки, които страните възнамеряват да сключат в определен период от
време.

Приложно поле на рамковото споразумение
Съгласно действащия до 30 юни 2006 г. Закон за обществените поръчки, право
да сключват рамкови споразумения имаха само секторните възложители. Европейската
практика сочи, че рамковото споразумение улеснява възложителите и води до
намаляване на техните разходи. Това е причината с новите директиви на ЕС тази
възможност да бъде дадена и на класическите възложители. Измененията и
допълненията в ЗОП, в сила от 1 юли 2006 г., са пряко отражение на новите европейски
правила и практики в областта на обществените поръчки и също предвиждат такава
възможност. По отношение сключване на споразумението двата типа възложители
следват едни и същи правила. Разликата е в режима на възлагане на конкретните
договори в рамките на споразумението, които ще бъдат разгледани на съответното
систематично място.
Рамковото споразумение може да бъде сключено въз основа на всеки вид
процедура по ЗОП с изключение на процедурата на договаряне без обявление.
Съгласно чл. 38 от ЗОП, процедурата за възлагане на обществена поръчка
завършва със:
 сключване на договор с определения изпълнител или на рамково
споразумение, или
 решение за прекратяването й.
Оттук може да се направи изводът, че рамково споразумение може да бъде
сключено в резултат на процедура по ЗОП, която има за единствена цел постигането на
такова споразумение, а не избора на изпълнител на конкретна обществена поръчка.
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II. Съдържание и стойност на рамковото споразумение
Съдържание на рамковото споразумение
Рамковото споразумение може да урежда цените и при възможност,
предвидените количества, както и други условия на бъдещите договори за възлагане на
обществени поръчки, които ще бъдат сключени между страните.
Срокът на рамковото споразумение не може да бъде по-дълъг от четири години.
По изключение срокът на рамковото споразумение може да бъде по-дълъг от 4 години,
като възложителят посочва мотивите за това в обявлението. Това задължение
произтича от един от основните принципи на ЗОП за свободна и лоялна конкуренция,
предвид факта, че за един сравнително дълъг период, на практика конкуренцията е
сведена в рамките на страните по споразумението.
При сключване или прилагане на рамковото споразумение не могат да се
поставят условия, които препятстват или ограничават конкуренцията. Включването на
подобни условия може да бъде предпоставка за атакуване на решението на възложителя
за определяне на лицето (лицата), с което се сключва рамковото споразумение.

Стойност на рамковото споразумение
Стойността на рамковото споразумение се изчислява на база максималната
стойност на всички договори за обществени поръчки, които възложителят предвижда
да възложи за срока на действие на споразумението.

III. Сключване на рамково споразумение и видове рамкови
споразумения
Сключване
Рамковото споразумение не е процедура за възлагане на обществена поръчка, а е
резултат на проведена процедура по ЗОП. С такова споразумение може да приключи
например една открита, ограничена процедура или процедура на договаряне с
обявление. За сключване на рамково споразумение не може да се използва единствено
процедура на договаряне без обявление. Тази процедура по принцип е изключение от
общите правила за възлагане и при нея конкуренцията е силно ограничена. Като се има
предвид и факта, че сключеното рамково споразумение на практика стеснява
конкуренцията за срока на своето действие, то съвсем логично е самото му сключване
да е в резултат на една максимално общодостъпна и публична процедура. За сключване
на рамково споразумение е неприложим и състезателният диалог, тъй като самата идея
на рамковото споразумение е, то да се прилага за повтарящи се договори.
Независимо коя процедура за сключване на рамковото споразумение ще избере,
при определяне на участниците, които ще бъдат избрани като потенциални
изпълнители по споразумението, възложителят прилага критериите по чл. 37 от ЗОП, а
именно:
 най-ниска цена или
 икономически най-изгодна оферта.
Според определението, рамковото споразумение може да бъде сключено както
от един, така и от повече от един възложители. В случаите, когато рамково
споразумение се сключва от повече възложители, при условията на чл. 8, ал. 6 от ЗОП,
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те следва да регламентират отношенията си във връзка с провеждане на процедурата за
сключване на споразумението, както и по отношение на бъдещите договори, които ще
се сключат в рамките на споразумението.
От дефиницията е видно и, че рамковото споразумение може да се сключи с
един или с повече потенциални изпълнители. Преценката е на възложителя и зависи от
нуждите му и предмета на поръчката. Намеренията си възложителят посочва в
обявлението и когато обяви, че ще сключи рамково споразумение с няколко лица, то
техният брой не може да бъде по-малък от трима. Това условие може да бъде спазено
при условие, че е налице достатъчен брой потенциални изпълнители, които отговарят
на критериите за подбор, и/или достатъчен брой оферти, които отговарят на
предварително обявените условия на възложителя.

Видове рамкови споразумения
Рамковите споразумения могат да бъдат два вида в зависимост от начина по
който са определени условията, съгласно които ще бъдат сключвани бъдещите
договори. Съгласно чл. 93б от ЗОП, когато в рамковото споразумение са определени
всички условия, възложителят сключва договор за обществена поръчка, като прилага
тези условия. Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия,
възложителят трябва да проведе допълнително договаряне или състезание между
изпълнителите, с цел уточняване параметрите на конкретния договор.
По този признак, рамковите споразумения могат да бъдат разделени на:
 споразумения, в които са определени всички условия;
 споразумения, в които не са определени всички условия, при които ще се
сключват договорите за обществени поръчки.
По признака брой на изпълнителите, рамковите споразумения могат да се
разделят на:
 споразумения, сключени с един изпълнител;
 споразумения, сключени с повече от един изпълнител.

IV. Сключване
споразумението

на

конкретни

договори

в

рамките

на

Възложители по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП
В зависимост от вида на сключеното рамково споразумение, класическите
възложители прилагат следните правила:
Рамкови споразумения, в които са определени всички условия и са
сключени с един изпълнител.
При сключване на такива споразумения, възложителят следва много точно да
определи техническите спецификации и всички условия на споразумението, тъй като те
не могат да бъдат изменяни впоследствие при възлагане на конкретните договори.
Следователно, когато рамковото споразумение е сключено с един изпълнител и
условията не подлежат на допълнително уточняване и договаряне, се сключва
конкретен договор за изпълнение при спазване на тези условия.
Рамкови споразумения, в които са определени всички условия и са
сключени с няколко изпълнители
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Както бе посочено по-горе, в обявлението, с което се оповестява процедурата,
чрез която ще се сключи рамковото споразумение, възложителят посочва и с колко
потенциални изпълнители възнамерява да го сключи. В този смисъл, той трябва да има
ясна представа, в зависимост от предмета на споразумението, в каква насока са
очакванията му това споразумение да облекчи бъдещото възлагане на обществени
поръчки от гледна точка на средства, време и подходящи изпълнители. В закона не са
посочени критериите, по които възложителят ще избира с кого от потенциалните
изпълнители, с които е сключил рамковото споразумение, да сключи конкретен
договор. Тъй като е налице хипотезата, че всички условия са установени в
споразумението, е удачно да се счита, че и реда за избор на изпълнител на конкретен
договор следва да е залегнал като условие по споразумението. Възложителят може да
осъществи своя избор по различен начин, но при спазване на условията на
споразумението. Възложителят може например да сключи рамково споразумение за
поддръжка на офис техника и ако има машини от различни марки, изпълнители по
споразумението могат да бъдат фирми, които ще извършват ремонт и поддръжка на
различните марки техника. Така изборът на изпълнител за конкретния договор ще се
определя в зависимост от това, коя марка техника се нуждае от ремонт. Сключване на
рамково споразумение е удачна форма на реализиране на разходите на възложителя,
свързани със закупуване на самолетни билети. Той може да сключи рамково
споразумение с няколко изпълнители, които ще му доставят билети за дестинациите по
които възложителят традиционно пътува.
Рамкови споразумения, в които не са определени всички условия и са
сключени с един изпълнител
Договорите за възлагане на обществени поръчки, сключвани на база рамково
споразумение, което не определя всички условия и е сключено с един изпълнител, се
възлагат при условията на споразумението, като изпълнителят прави необходимото
допълнение към офертата си. Това е предвидено изрично и в разпоредбата на чл. 93в,
ал. 1 от ЗОП, която регламентира, че когато рамковото споразумение е сключено с едно
лице и в него не са определени всички условия, възложителят писмено изисква от това
лице да допълни своята оферта. Следователно конкретният договор за възлагане на
обществената поръчка се сключва на база на условията, определени в рамковото
споразумение, в комбинация с условията, които изпълнителят е допълнил, по искане на
възложителя. Тук трябва да се подчертае, че изпълнителят само допълва и
конкретизира своята оферта без да променя обявените от възложителя условия при
откриване на процедурата за сключване на споразумението.
Рамкови споразумения, в които не са определени всички условия и са
сключени с повече от един изпълнител.
Когато рамково споразумение, в което не са фиксирани всички условия е
сключено с повече от едно лице, за да избере изпълнител на конкретен договор за
възлагане на обществена поръчка, възложителят следва да проведе т. нар. “мини”
процедура, със следните етапи:
1. отправя писмена покана до всички страни по рамковото споразумение за
договора, който предстои да бъде сключен;
2. определя подходящ срок за представяне на оферти, като вземе предвид
предмета и времето, необходимо за изпращане на офертите;
3. пази в тайна съдържанието на представените в писмен вид оферти до
изтичането на срока за получаване на оферти;
4. определя за изпълнител на съответния договор участника, предложил найдобрата оферта съгласно критериите, посочени в рамковото споразумение.
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Откриването на тази състезателна процедура между потенциалните
изпълнителите по рамковото споразумение става с писмената покана, която
възложителят изпраща до тях на базата на условията, определени в споразумението, и
ако е необходимо - на по-прецизно формулирани условия, посочени в поканата.
Възложителят изпраща писмена покана до всички потенциални изпълнители на
рамковото споразумение. Законът не определя минимален срок за представяне на
офертите, затова той се определя от възложителя, но при всички положения трябва да
бъде съобразен с предмета на обществената поръчка и с времето, необходимо за
подготовка и изпращане на офертите.
Въпреки че в закона изрично не е посочено, логично е възложителят да назначи
комисия, която да разгледа, оцени и класира офертите на потенциалните изпълнителите
по рамковото споразумение и да състави протокол за резултатите от проведената
състезателна процедура между тях.
Възложителят определя изпълнител и сключва договор с него по реда, установен
за открита процедура.

Възложители по чл. 7, т. 5 и 6 от ЗОП
При възлагане на конкретен договор в рамките на споразумението, секторните
възложители прилагат правилата на процедура на договаряне без обявление. За това е
предвидено съответното основание в чл. 103, ал. 2, т. 10 от ЗОП, съгласно който
възложителите вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез процедура на
договаряне без обявление, когато поръчката се възлага въз основа на рамково
споразумение, сключено по реда на закона.

Изпращане на информация до Регистъра на обществените
поръчки
Възложителите са длъжни да изпращат информация за сключено рамково
споразумение, както и за всеки договор въз основа на него. Това задължение следва да
се изпълни в 7-дневен срок от сключването на рамковото споразумение или конкретния
договор. При изпълнение на договор, сключен въз основа на рамково споразумение
намира приложение и разпоредбата на чл. 5, ал. 3 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 10 от
ППЗОП.

Глава осма
КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ
І. Понятие, приложно поле и структура на конкурса за проект
А. Понятие
Конкурсът за проект е процедурата, при която възложителят придобива план
или проект, избран от независимо жури въз основа на проведен конкурс със или без
присъждане на награди (чл. 16а от ЗОП).

Б. Приложно поле
Конкурсът за проект е обособен като отделен вид процедура по ЗОП поради
особеностите на предмета на обществената поръчка.
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Съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗОП предмет на конкурс за проект може да бъде
придобиването на:
 устройствена концепция за изработване на устройствена схема, устройствен
план, план за земеразделяне или лесоустройствен проект;
 идеен проект за изработването на проекти, в т. ч. ландшафтни, архитектурни,
конструктивни, технологични, инсталационни, както и проекти за
произведения на изкуството и за реставрации и възстановяване на паметници
на културата;
 проект в областта на обработката на данни;
 други проекти.
Конкурс за проект може да бъде проведен самостоятелно, с присъждане на
награди и плащания за участниците в конкурса.
Конкурсът за проект може да бъде организиран като част от обществена поръчка
за услуга, но в този случай възложителят е длъжен да посочи в обявлението, че
конкурсът ще бъде последван от обществена поръчка за услуга и да определи
стойността в съответствие с чл. 15, ал. 2, т. 7 от ЗОП.

В. Структура на конкурса за проект
Конкурсът за проект може да бъде открит или ограничен. При открит конкурс
всички заинтересовани лица могат да представят проекти. При ограничен конкурс
проекти могат да представят само кандидати, които въз основа на предварителен
подбор са били поканени от възложителя.
В зависимост от неговия вид (открит или ограничен), конкурсът за проект има
различна структура. Структурата на конкурса за проект включва следните етапи:

1. Откриване на процедурата конкурс за проект
 Решение за откриване на процедурата;
 Обявление за откриване на процедурата;
 Оповестяване на решението и обявлението.
2. Провеждане на конкурса за проект
2.1. Провеждане на открит конкурс за проект
 Назначаване на жури;
 Определяне на длъжностно лице за приемане на конкурсните проекти;
 Представяне и приемане на конкурсните проекти и на придружаващите ги
документи;
 Разглеждане, оценка и класиране на проектите.
2.2. Провеждане на ограничен конкурс за проект
 Определяне на длъжностно лице за приемане на заявленията за участие и
конкурсните проекти;
 Представяне и приемане на заявленията за участие и на придружаващите ги
документи;
 Проверка на редовността на заявленията за участие и извършване на
предварителен подбор на кандидатите в процедурата;
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 Решение на възложителя за обявяване на резултатите от предварителния
подбор;
 Изпращане на писмени покани за представяне на проекти;
 Представяне и приемане на конкурсните проекти и на придружаващите ги
документи;
 Разглеждане и класиране на проектите от журито.

3. Приключване на процедурата
 Решение на възложителя за класиране на участниците в конкурса;
 Изпращане на информация за проведения конкурс за проект;
 Прекратяване на процедурата с решение на възложителя (чл. 39 от ЗОП).

II. Откриване на процедурата конкурс за проект
А. Решение за откриване на процедурата
Конкурсът за проект се открива с решение на възложителя. С решението за
откриване на процедурата възложителят одобрява обявлението и конкурсната
програма (чл. 96, ал. 1 от ЗОП).
Съдържание и цена на конкурсната програма
Съгласно чл. 96, ал. 2 от ЗОП конкурсната програма трябва да съдържа:
 проектната задача и указания за изпълнението й;
 всички технически данни, необходими за изпълнението на проекта;
 критериите за оценка на проекта, тяхната относителна тежест и начина за
определяне на комплексната оценка на проекта.
Внимание
Цената на конкурсната програма не може да бъде по-висока от действителните
разходи за нейното изработване (чл. 96, ал. 3 от ЗОП).

Б. Обявление за конкурс за проект
Обявлението за конкурс за проект трябва да съдържа до 650 думи и да бъде
изготвено съгласно одобрения от министъра на икономиката и енергетиката образец.
Обявлението за конкурс за проект трябва да съдържа най-малко:
 наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и
лице за контакт, а когато е приложимо и интернет адрес;
 описание на проекта;
 вид на конкурса - открит или ограничен;
 място, срок и цена за закупуване на конкурсната програма;
 при открит конкурс - крайна дата за представяне на проекта;
 при ограничен конкурс - крайната дата за получаване на заявления за
участие;
 критерии за оценка на проектите;
 изисквания
за
определена
професионална
квалификация
или
правоспособност на участниците;
 указание дали конкурсът за проект ще бъде последван от обществена
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поръчка за услуга;
 брой и стойност на наградите и/или другите плащания за участниците, ако са
предвидени;
 дата на изпращане на обявлението.
Когато възложителят провежда ограничен конкурс за проект, той може да
посочи в обявлението и броя на участниците, които ще покани да представят проекти,
като този брой не може да бъде по-малко от пет. Възложителят трябва да посочи
обективни и недискриминационни критерии, които ще приложи, в случай че
кандидатите, които покриват посочените в обявлението изисквания, са повече от
предвидения брой на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят проекти.

В. Оповестяване на решението и обявлението
В.1. Изпращане на решението и обявлението до АОП
При конкурс за проект възложителят е длъжен да изпрати решението и
обявлението до АОП. Срокът за изпращане е 7 календарни дни от датата на издаване на
решението за откриване на процедурата (чл. 7, ал. 1, т. 1 от ППЗОП). Изпратеното
обявление и данни от решението за откриване на процедурата се вписват в РОП.
Решението и обявлението се изпращат до АОП по един от описаните в чл. 6, ал.1
от ППЗОП начини:
 на хартиен носител и на магнитен, оптичен или друг носител, който дава
възможност за възпроизвеждане на информацията, без използване на
електронен подпис;
 на хартиен носител и по електронна поща, без използване на електронен
подпис;
 по електронен път с използване на електронен подпис;
 на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за
възпроизвеждане на информацията, с използване на електронен подпис.
Описаните начини за предаване на информация са алтернативни и равностойни.
Изборът между тях зависи от волята и техническите възможности на възложителя.
В. 2. Изпращане на обявлението до „Държавен вестник”
Едновременно с изпращането до АОП възложителите са длъжни да изпратят
обявлението за конкурс за проект и до “Държавен вестник”.
Обявлението се изпраща на магнитен, оптичен или друг носител, който
позволява възпроизвеждане на информацията или по електронен път.
В. 3. Изпращане на обявлението до Европейската комисия
След 01.01.2007 г, в случаите, когато стойността е равна или надхвърля
праговете по чл. 45а, ал. 1 или 2 от ЗОП, обявлението за конкурс за проект
задължително се изпраща и до Европейската комисия за публикуване в
„Официален вестник” на Европейския съюз.
Внимание
Обявлението се изпраща до „Официален вестник” преди да се изпрати до
“Държавен вестник”.
Според вида на конкурса за проект, възложителят следва да изпълни посочените
по-горе задължения в следните срокове:
 при открит конкурс - най-малко 52 (петдесет и два дни) преди крайния срок
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за получаване на проектите;
 при ограничен конкурс – най-малко 37 (тридесет и седем дни) преди
крайния срок за получаване на заявления за участие.
Образец на обявление за конкурс за проект – Приложение № 10.

III. Провеждане на открит конкурс за проект
А. Назначаване на жури
За разглеждане и класиране на проектите възложителят назначава жури, което
се състои най-малко от трима членове. При открит конкурс журито се назначава след
изтичането на срока за представяне на проекти.
За членове на журито могат да бъдат определени само лица, които декларират
пред възложителя, че:
 нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на
определен кандидат;
 не са "свързани лица" по смисъла на Търговския закон* с кандидат в
процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на
техните управителни или контролни органи.
Освен посочените обстоятелства, членовете на журито и консултантите (ако има
такива) трябва да декларират, че ще пазят в тайна информацията, станала им известна
във връзка с работата им.
Членовете на журито представят пред възложителя декларации за спазване на
горните изисквания при тяхното назначаване и на всеки етап от процедурата, когато
настъпи промяната в декларираните обстоятелства.
Журито трябва да бъде независимо при вземането на решения и изказването на
становища.
Образец на декларация от член на жури по чл. 99, ал. 2 от ЗОП– Приложение №
36.
Внимание
Когато от участниците в конкурса се изисква определена професионална
квалификация или правоспособност, най-малко 1/3 от членовете на журито трябва да
имат същата или еквивалентна квалификация или правоспособност.
Образец на заповед за назначаване на комисия/жури за провеждане на
процедура за възлагане на обществена поръчка/конкурс за проект – Приложение № 23.
Промени в състава на журито
Възможно е някой от членовете на журито да бъде възпрепятстван да изпълнява
задълженията си. В този случай той следва да бъде заменен от резервен член. С оглед
*

По смисъла на Търговския закон “свързани лица” са: съпрузите, роднините по права линия - без
ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен
включително; работодател и работник; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
съдружниците; дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на
глас в дружеството; лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; лицата, които съвместно
контролират пряко или косвено трето лице; лицата, едното от които е търговски представител на другото; лицата,
едното от които е направило дарение в полза на другото. лицата, които участват пряко или косвено в управлението,
контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от
обичайните.
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избягването на неяснота е препоръчително възложителят да установи със заповед
настъпването на обстоятелствата, които препятстват изпълнението на задълженията на
основен член на журито и налагат неговото заменяне от резервен член.
В определени случаи е възможно резервният член също да е възпрепятстван да
поеме изпълнението на задълженията си в журито. В този случай възложителят следва
да издаде заповед за определяне на нов член на журито(чл. 36, ал. 2 от ЗОП).
Вземане на решения от журито
Решенията на журито се вземат с обикновено мнозинство от членовете му, а
не от присъстващите на дадено заседание на журито. На практика това означава, че за
да бъде редовно заседанието на журито (за да е налице кворум), на него следва да
присъстват повече от половината от неговите членове. В противен случай не би било
възможно формирането на мнозинство и вземането на съответните решения.
Когато член на журито е гласувал против дадено решение, той е длъжен да
подпише протокола от заседанието на журито с особено мнение и писмено да изложи
мотивите си.
Възнаграждения на членовете на журито и консултантите
Възнагражденията на членовете на журито, на евентуалните външни
консултанти, както и всички разходи, свързани с дейността му са за сметка на
възложителя.
Отношенията между възложителя и евентуално привлечените като консултанти
външни експерти и тяхното възнаграждение следва да бъдат уредени с отделен договор
за услуга.
Начален и краен момент на работа на журито
Журито започва своята работа след получаване от възложителя на списъка с
кандидатите и подадените проекти.
Журито приключва своята работа с предаването на съставения протокол за
разглеждане, оценка и класиране на проектите.

Б. Определяне на длъжностно лице за приемане на конкурсните
проекти
Член 100, ал. 1 от ЗОП задължава възложителя да определи длъжностно лице,
което да приема конкурсните проекти.
Лицето, е длъжно да пази в тайна обстоятелствата, станали му известни във
връзка с конкурсните проекти, за което представя писмена декларация.
Образец на декларация от длъжностно лице по чл. 100, ал. 2 от ЗОП –
Приложение № 37.

В. Представяне и приемане на конкурсните проекти и на
придружаващите ги документи
Длъжностното лице, определено от възложителя да приема конкурсните
проекти, номерира проектите по реда на тяхното постъпване и съставя списък на
номерата и съответстващите им имена на участниците.
Списъкът се поставя в плик, който се запечатва и се съхранява до датата на
обявяване на резултатите от конкурса.
Конкурсните проекти се представят по реда на чл. 57, ал. 1 или 5 от ЗОП.
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При открит конкурс за проект участниците представят данни и доказателства
за професионалната си квалификация и правоспособност в отделен непрозрачен плик,
който се отваря след класиране на проектите.

Г. Разглеждане, оценка и класиране на проектите
Журито разглежда и оценява проектите, представени от участниците, на база
критериите, посочени в обявлението за конкурс за проект и съставя протокол за
тяхното класиране. В протокола се посочват и забележките и въпросите на журито по
проектите, които трябва да бъдат допълнително изяснени или уточнени.
След класирането на проектите журито отваря представените от кандидатите
запечатани пликове, съдържащи данни и доказателства за тяхната професионална
квалификация и правоспособност и извършва проверка за спазване на обявените от
възложителя изисквания. Журито предлага за отстраняване от процедурата
участниците в конкурса, които не отговарят на обявените изисквания. Отстранените
участници и мотивите на журито за отстраняването им се посочват в съставения
протокол за класиране на проектите.
Когато в протокола са отбелязани забележки или въпроси относно проектите,
журито уведомява участниците и им дава възможност да отговорят на въпросите, след
което изменя или допълва протокола, ако това е необходимо.

IV. Провеждане на ограничен конкурс за проект
Провеждането на ограничен конкурс за проект се отличава от открития конкурс
по етапа на предварителния подбор и включва следните етапи:
А. Определяне на длъжностно лице за приемане на заявленията за участие и
конкурсните проекти;
Б. Представяне и приемане на заявленията за участие и на придружаващите ги
документи;
В. Проверка на редовността на заявленията за участие и извършване на
предварителен подбор на кандидатите в процедурата;
Г. Решение на възложителя за обявяване на резултатите от предварителния
подбор;
Д. Изпращане на писмени покани за представяне на проекти;
Е. Представяне и приемане на конкурсните проекти и на придружаващите ги
документи;
Ж. Разглеждане, оценка и класиране на проектите от журито.
Етапите на провеждане на ограничения конкурс по б. “А” и “Е” са идентични с
тези, разгледани в предходната точка за открития конкурс.
Етапите на провеждане на предварителния подбор (б. “Б” – “Д”) съвпадат с тези,
разгледани при ограничената процедура – вж. Глава трета, т. IІ.1., б. “Б” - “Д” от
настоящия раздел.
Ж. Разглеждане, оценка и класиране на проектите
Журито разглежда и оценява проектите, представени от участниците, на база
критериите, посочени в обявлението за конкурс за проект и съставя протокол за
тяхното класиране.
Когато в протокола са отбелязани забележки или въпроси относно проектите,
журито уведомява участниците и им дава възможност да отговорят на въпросите, след
което изменя или допълва протокола, ако това е необходимо.
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V. Приключване на конкурса за проект
А. Решение на възложителя за класиране на участниците в
конкурса
След представяне на протокола на журито, възложителят обявява с решение
класирането на участниците в конкурса съгласно извършеното от журито класиране на
проектите. В решението се посочват и обявените от възложителя награди или други
плащания (чл. 101, ал. 6 от ЗОП).
Образец на решение за класиране на участниците в конкурс за проект по ЗОП –
Приложение № 38.

Б. Последици от решението на възложителя
Решението на възложителя за класиране на участниците в конкурса има няколко
последици:
 от датата на уведомяване или узнаване за решението, възниква възможност
за обжалването му пред Комисията за защита на конкуренцията;
Срокът, в който може да се упражни правото на обжалване е 10 дни и започва да
тече от датата на уведомяване на всеки отделен участник.
Когато по една или друга причина даден участник не е бил уведомен за
решението, той може да упражни правото си да го обжалва в 10-дневен срок от
узнаване за издаването на решението.
 изпращане на информация за проведения конкурс за проект до АОП.
В 7-дневен срок от датата на решението за обявяване на резултатите от конкурса
възложителят е длъжен да изпрати до АОП за вписване в Регистъра на обществените
поръчки информация за проведения конкурс. Информацията за проведения конкурс се
изготвя съгласно образец, одобрен от министъра на икономиката и енергетиката.
Това правило не намира приложение относно информация, оповестяването на
която противоречи на закон. В този случай информацията за проведения конкурс се
изпраща, но не се вписва в Регистъра на обществените поръчки.
Образец на информация за проведен конкурс за проект – Приложение № 11.

В. Прекратяване на конкурса за проект с решение на
възложителя
Прекратяването на процедурата по принцип се подчинява на общите правила. Те
бяха разгледани при откритата процедура в Глава втора, т. ІII, б. “В” от настоящия
раздел.
Поради специфичния характер на конкурса за проект, общите основания за
прекратяване на процедурата следва да намерят приложение за случаите, когато:
 липсват подадени конкурсни проекти или заявления за участие в ограничен
конкурс;
 нито един кандидат или участник не отговаря на обявените от възложителя
изисквания.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ЗОП, ПРИЛОЖИМИ ЗА
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ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, ИЗВЪРШВАЩИ СЕКТОРНА ДЕЙНОСТ
В съответствие с изискванията на директивите на европейското право, ЗОП
урежда редица специални правила за възлагане на обществени поръчки от секторните
възложители или от класически възложители при извършване на някоя от секторните
дейности по чл. 7а - 7д от ЗОП. Тези специални правила заместват, допълват или
модифицират общите разпоредби на ЗОП. Поради това правният режим на възлагане на
обществени поръчки при извършване на секторна дейност се подчинява на две групи
правила - на общите правила, установени за класическите възложители и на
специалните разпоредби в част трета от закона.
В настоящия раздел ще бъдат разгледани само специалните разпоредби (чл. 102
- 119 от ЗОП), приложими за възложители, които извършват секторна дейност като по
останалите въпроси, по които липсва специална правна уредба, е приложимо
изложеното в Раздел втори на наръчника.
Когато обществената поръчка, има за предмет дейности по чл. 7а - 7д и други
дейности по закона, се подчинява на правилата, приложими за дейността, която е
основен предмет на поръчката, ако е обективно невъзможно да се определи коя от
дейностите е с основен обект на обществената поръчка, тя се възлага по реда на общите
правила на закона.

Глава първа
СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗБОРА НА ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Отчитайки спецификата на дейностите по чл. 7а - 7д, ЗОП либерализира общите
правила за избор на конкретния вид процедура за възлагане на обществена поръчка.
Докато класическите възложители имат правото да избират свободно само
между откритата процедура и ограничената процедура, възможностите за избор на
процедура от възложители, извършващи секторна дейност са разширени. Те включват и
процедурата на договаряне с обявление. Единствените ограничения при избора на
процедура, намира приложение при процедурата на договаряне без обявление.
Чл. 103, ал. 2 от ЗОП урежда следните основания за избор на процедура на
договаряне без обявление:
1. Откритата процедура, ограничената процедура или процедурата на
договаряне с обявление е прекратена, тъй като не е подадена нито една оферта или
заявление за участие или няма допуснати кандидати или участници и
първоначално обявените условия не са съществено променени
Това основание за откриване на процедура на договаряне без обявление включва
следните предпоставки:
 Наличие на предходна открита или ограничена процедура или процедура
на договаряне с обявление с предмет, който обхваща предмета на
процедурата на договаряне без обявление;
 Наличие на влязло в сила решение на възложителя за прекратяване на
предходната процедура, взето на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а
именно – поради липсата на подадени оферти или заявления за участие или
не е допуснат нито един кандидат или участник;
 Първоначално обявените условия да не са съществено променени.
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Сравнителният анализ между разглежданото основание и това по чл. 90, ал. 1,
т.1 от ЗОП показва следното различие - това основание за секторните възложители е
приложимо и в случаите, когато предходната (прекратена) процедура е била на
договаряне с обявление.
2. Възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до
нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост или на
изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт
До прилагането на това основание за откриване на процедура на договаряне без
обявление ще се стигне, когато поради особеностите на предмета на обществената
поръчка, тя може да бъде законосъобразно изпълнена само от определено лице или
лица, тъй като нейното изпълнение изисква притежаването от изпълнителя на
специфични права, които по естеството си могат да имат за титуляр ограничен кръг
лица.
Такива могат да бъдат следните видове права:
 Авторските и сродните на авторските права, уредени в ЗАПСП;
или
 Други права на интелектуална собственост, уредени в законодателството;
или
 Изключителни права, придобити по силата на закон или административен
акт (например правата на концесионерите, производителите на оръжие и
боеприпаси и др).
3. При непреодолима сила не могат да бъдат спазени сроковете за
провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на
договаряне с обявление
Понятието “непреодолима сила” е дефинирано в § 1, т. 14 от Допълнителната
разпоредба на ЗОП. "Непреодолима сила" са обстоятелства от извънреден характер,
които възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен
да предвиди или предотврати.
В контекста на разглежданото основание за откриване на процедура на
договаряне без обявление непреодолимата сила включва следните предпоставки:
 наличие на събитие – обективен факт от действителността;
 събитието е непредвидено от възложителя и не е могло да се предвиди или
предотврати при полагането на дължимата от него грижа; или
 възложителят не е имал задължение да го предвиди или предотврати, без
значение дали е било във възможностите му;
 събитието е от такъв характер, че налага спешното провеждане на процедура
за възлагане на обществена поръчка;
 характерът и последиците на събитието не позволяват спазването на
установените в ЗОП срокове за провеждане на открита или ограничена
процедура или на процедура на договаряне с обявление.
Налице е едно различие спрямо класическите възложители. За да бъде
приложимо разглежданото основание, непреодолимата сила трябва да не позволява
спазването не само на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура,
но и за провеждане на процедура на договаряне с обявление.
4. Предметът на договора има за цел изследване, експериментиране, научна
или развойна дейност и няма за цел печалба или възстановяване на разходите за
тази дейност и доколкото възлагането на такъв договор не накърнява
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конкурентното възлагане на последващи договори, които по-специално са
насочени към постигането на тези цели.
Основанието за допустимост на процедурата на договаряне без обявление в този
случай е, че предметът на договора няма търговски характер, което не позволява
формирането на пазарна цена в рамките на открита или ограничена процедура или
процедура на договаряне с обявление.
5. Налице е необходимост от допълнителни доставки от същия доставчик,
предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, при което
смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни
технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до
технически затруднения при експлоатацията и поддържането.
Това основание за откриване на процедура на договаряне без обявление включва
следните предпоставки:
 Необходимост от провеждане на обществена поръчка за доставка на стоки;
 Наличие на предходни доставки на стоки от същия вид;
 Възлагането на нова обществена поръчка се налага поради необходимостта
от частична замяна или увеличаване на предходните доставки;
 Да не е налице заобикаляне на закона чрез разделяне на обществената
поръчка по смисъла на чл. 15, ал. 6 от ЗОП;
 Смяната на доставчика би принудила възложителя да придобие стока с
различни технически характеристики, което ще доведе до
несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и
поддържането;
 Срокът на договора за допълнителна доставка да не е по-дълъг от три години
съгласно изискването на чл. 103, ал. 3 от ЗОП.
6. Услугата се възлага след проведен конкурс за проект, като се изпращат
покани за участие в договарянето на всички класирани участници в съответствие
с условията на конкурса.
Това основание за откриване на процедура на договаряне без обявление може да
намери приложение, ако са налице следните предпоставки:
 Успешно проведен конкурс за проект;
 Необходимост от провеждане на обществена поръчка за услуга, която е
свързана с предмета на проведения конкурс;
 Изпращане на покани за участие в договарянето само на класираните
участници в конкурса за проект.
Основанието за провеждане на процедура на договаряне без обявление в
разглеждания случай следва от тясната връзка между предмета на двете процедури и от
предположението, че поради наличието на тази връзка участниците в конкурса за
проект биха могли да предоставят най-адекватна и качествена услуга. Възложителят
няма право да кани участници, които не са били класирани и такива които не са взели
участие в предходния конкурс за проект.
7. Поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на
допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните
условия:
 допълнителната услуга или строителството не могат технически или
икономически да се разделят от предмета на основния договор без
значителни затруднения за възложителя или, въпреки че могат да се
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разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;
 общата стойност на допълнителната услуга или строителството не е повече
от 50 на сто от стойността на основната поръчка.
Това основание за откриване на процедура на договаряне без обявление е
приложимо при следните предпоставки:
 Наличие на обстоятелства, които налагат възлагането на допълнителна
услуга или строителство, които не са могли да бъдат предвидени от
възложителя при сключване на основния договор;
 Допълнителната услуга или строителството:
♦ не могат технически или икономически да се разделят от предмета
на основния договор без значителни затруднения за възложителя;
или
♦ въпреки че могат да се разделят от предмета на основния договор, са
съществено необходими за изпълнението на поръчката;
 общата стойност на допълнителната услуга или строителството не е повече
от 50 на сто от стойността на основния договор.
8. Налице е необходимост от повторение на строителство от същия
изпълнител при наличие на следните условия:
 първата поръчка е възложена с открита процедура, ограничена
процедура или процедура на договаряне с обявление и в обявлението за
нея е посочена възможността за такова възлагане;
 общата стойност на тази поръчка е включена при определяне
стойността на първата;
 новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който
е възложена първата поръчка.
Докато общото правило на чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП изисква основният договор
да е сключен по реда на откритата или ограничената процедура, разглежданото
специално основание допуска този договор да е сключен и чрез процедура на
договаряне с обявление. Втората съществена разлика е, че разглежданото специално
основание е приложимо само за обществени поръчки за строителство, но не и за
тези за предоставяне на услуги.
Внимание
Срокът на договора за повторение на стоителството не може да бъде по-дълъг
от три години.
9. Обект на поръчката е доставката на стоки, посочени в приложението към
чл. 38, ал. 1 от ППЗОП
Когато обект на поръчката е доставката на стоки, посочени в приложението към
ППЗОП, възложителят може да вземе решение за възлагане на обществена поръчка
чрез борсова сделка. В този случай договорът се сключва по реда на ЗСБТ.
10. Поръчката се възлага въз основа на рамково споразумение, сключено по
реда на закона
Рамковото споразумение е специален вид уреден в ЗОП срочен договор, който
се сключва въз основа на проведена процедура по възлагане на обществена
поръчка между един или повече възложители и един или повече потенциални
изпълнители, с цел да се определят предварително условията на договорите за
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обществени поръчки, които страните възнамеряват да сключат в определен период от
време.
Възлагането на обществени поръчки въз основа на рамково споразумение при
възложители, извършващи секторна дейност е основание за провеждане на процедура
на договаряне без обявление и в този случай се прилагат разпоредбите на чл. 91-93 от
ЗОП.
11. За кратък период възникнат благоприятни условия за доставка на стоки
на цени, по-ниски от пазарните, постигнати на търг за разпродажба на
имуществото на търговски дружества, обявени в ликвидация или несъстоятелност
Това основание е приложимо както за класическите, така и за секторните
възложители и разкрива следните признаци:
 Наличие на висяща процедура по разпродажба на имущество на търговски
дружества, обявени в ликвидация или несъстоятелност;
 Наличие на възможност за закупуване на разпродаваните стоки по цени, пониски от пазарните.
Внимание
При откриване на процедура на договаряне без обявление секторните
възложители са длъжни да мотивират избора на тази процедура в решението за нейното
откриване, като посочат конкретното правно и фактическо основание за това.

Глава втора
СИСТЕМИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР
I. Понятие за система за предварителен подбор
Секторните възложители разполагат с най-широки възможности за избор на
конкретния вид процедура за възлагане на обществена поръчка. Във всички случаи, те
могат да изберат ограничената процедура или процедура на договаряне с обявление.
Характерен елемент и на двата вида процедури е извършването на предварителен
подбор на кандидатите въз основа на предварително обявени от възложителите
критерии.
Системата за предварителен подбор е специален начин за извършването на
предварителен подбор. Той е приложим както за целите на конкретна ограничена
процедура или процедура на договаряне с обявление, така и на всички подобни
процедури, които съответният възложител, извършващ секторна дейност би открил
след създаването на системата за предварителен подбор. По този начин се спестяват
време и средства, като се избягва многократното разглеждане на едни и същи
документи от едни и същи кандидати, участващи редовно в ограничените процедури
или процедурите на договаряне с обявление, откривани от възложителя.
Системите за предварителен подбор улесняват и потенциалните кандидати в
ограничената процедура или процедурата на договаряне с обявление. Чрез обявяването
на системата те разполагат с пълна информация относно изискванията на съответния
възложител и приложимите от него критерии за подбор не само за конкретна, но и за
всички бъдещи ограничени процедури или процедури на договаряне с обявление, които
възложителят може да открие по време на действие на системата за предварителен
подбор. На следващо място, чрез включването си в системата за предварителен подбор
по определения от ЗОП ред, участниците в системата могат да бъдат сигурни, че ще
преминат успешно етапа на предварителния подбор при бъдеща ограничена процедура
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или процедура на договаряне с обявление и да концентрират вниманието си върху
изготвянето на адекватна и печеливша оферта в процедурата.
С оглед на изложеното, системата за предварителен подбор може да бъде
определена като система от разработени от възложителя и обявени от него по реда на
ЗОП критерии и правила, с оглед на които предварително може да бъде проверена
годността на даден кандидат за изпълнение на обществената поръчка и
законосъобразността на неговото бъдещо участие в конкретна ограничена процедура
или процедура на договаряне с обявление.
От съществено значение е да се има предвид, че даден възложител, извършващ
секторна дейност може да създаде и да използва едновременно няколко системи за
предварителен подбор, приложими за различни обекти на обществени поръчки. По този
начин системите за предварителен подбор осигуряват и ефект на стандартизиране и
структуриране на областите, в които даден възложител възлага обществени поръчки, а
и на кръга на потенциалните участници в конкретните ограничени процедури или
процедури на договаряне с обявление.

II. Съдържание на системите за предварителен подбор
Съгласно чл. 105, ал. 3 и 4 от ЗОП системите за предварителен подбор включват
разработени от съответния секторен възложител критерии и правила за извършване на
предварителния подбор в няколко насоки. Условно, тези критерии и правила могат да
бъдат разделени на две групи – такива, свързани със законосъобразността на участието
в бъдещите ограничени процедури или процедури на договаряне с обявление и такива,
свързани с годността на потенциалните кандидати да изпълнят предмета на
обществената поръчка.

А. Правила и критерии за законосъобразност на участието
Съгласно чл. 105, ал. 4 от ЗОП възложителите могат да включат в системите за
предварителен подбор общите изисквания на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от закона за
законосъобразност на участието в процедури по възлагане на обществени поръчки.
Тези изисквания бяха разгледани в Раздел втори, Глава втора, т. IІ, б. “Д.2.” при
откритата процедура.
Включването тези изисквания в системата за предварителен подбор е
факултативна възможност, която може да бъде упражнена по преценка на възложителя.
Няма пречка възложителят да прецени, че тези изисквания следва да бъдат включени в
някои от разработените от него системи за предварителен подбор, но да не фигурират в
други.
Това не означава обаче, че изпълнител на договор за обществена поръчка може
да бъде лице, за което е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП.
Съгласно чл. 42 от ЗОП, договор за обществена поръчка не се сключва с участник,
определен за изпълнител, който при подписване на договора не представи документи от
съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на тези обстоятелства. Тъй
като липсата на тези обстоятелства трябва да е налице към момента на сключване на
договор, законодателят е предоставил възможност на възложителя да прецени дали да
включи изискванията по чл. 47, ал. 2 като условие за включване в системата.

Б. Правила и критерии за преценка на годността на кандидатите
Системите за предварителен подбор могат да включват и следните групи
изисквания:
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 за икономическо и/или финансово състояние по чл. 50, ал. 1 от ЗОП;
 за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, ал. 1от ЗОП;
 за осигуряване спазването на техническите спецификации по чл. 30-32 от
ЗОП.
Съгласно чл. 105, ал. 6 от ЗОП, когато критериите за подбор на кандидатите
съдържат изисквания за икономическо и финансово състояние и технически
възможности, и/или квалификация, кандидатът може да се позове на ресурсите на трети
лица без значение на правните отношения между него и третите лица (договори за
наем, допълнителни трудови договори, споразумения за съвместна дейност и т.н).
В тези случаи кандидатът трябва да представи на възложителя доказателства, че
ресурсите са в наличност за целия период на действие на системата за предварителен
подбор. В случай че кандидатът е обединение на физически и/или юридически лица,
той може да се позове на ресурсите на лице, включено в обединението, или на трети
лица при същите условия.
Възложителите са длъжни да предоставят при поискване на кандидатите
критериите и правилата за подбор. Когато актуализират тези критерии и правила, това
се съобщава на лицата, включени в системата за предварителен подбор.
Чл. 105, ал. 12 от ЗОП дава право на възложителите да прилагат системи за
предварителен подбор, създадени от други лица. Условие за това е преценката на
възложителя, че създадената от лицето система отговаря и на неговите изисквания.
В този случай те трябва да съобщят на кандидатите, че ще се ползват от
съответната система.

III. Оповестяване на системите за предварителен подбор
Възложителите изпращат обявление за създадените от тях системи за
предварителен подбор на изпълнители за обнародване в “Официален вестник” на
Европейския съюз и/или в “Държавен вестник” и до АОП за вписване в Регистъра на
обществените поръчки.
Внимание
Когато системата е със срок повече от три години, обявлението се обнародва
всяка година в раките на срока на действие на системата.
Когато описанието на обекта на системата за предварителен подбор и/или на
критериите и правилата за подбор е с голям обем, възложителят включва в обявлението
кратко описание, а подробните изисквания се включват в документацията.
По аргумент от чл. 76 и чл. 86 от ЗОП обявлението за създаване на система за
предварителен подбор следва да бъде изпратено до“Официален вестник” на
Европейския съюз и/или до “Държавен вестник” и до АОП най-малко 37 дни преди
определения в него краен срок за подаване на заявления за участие.
Последиците от обнародване на обявлението за създаване на системата за
предварителен подбор са няколко.
Обнародването на обявлението може да има значението на обявление за
откриване на ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление.
Възможно е също така чрез обявлението да бъде оповестено само създаването на
система за предварителен подбор, без да се открива конкретна процедура. И в двата
случая обнародването на обявлението за създаване на система за предварителен подбор
има за последица възможността за подаване на заявления за участие в системата.
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Втората насока, в която се проявява значението на обявлението е, че
възложителят е длъжен, при наличието на определени предпоставки, да прилага
критериите и правилата на системата за предварителен подбор. Тези предпоставки са
следните:
 провеждане на ограничена процедура или процедура на договаряне с
обявление;
 процедурата да е открита за обекти, които са предмет на системата за
предварителен подбор;
 процедурата да е открита в рамките на срока на действие на системата.
Образец на обявление за система за предварителен подбор от възложител
по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП – Приложение № 7.

IV. Процедура за включване и излизане от системата за
предварителен подбор
Процедурата за включване в системата на предварителен подбор е уредена в
чл.106 от ЗОП. Тя започва с подаване на заявление за участие в системата за
предварителен подбор.

А. Подаване на заявления за участие в системата за предварителен
подбор
Заявлението за участие може да бъде подадено по всяко време в срока на
действие на системата. Началният момент на действие на системата за предварителен
подбор е датата на обнародване на обявлението за създаването й в “Официален
вестник” на Европейския съюз и/или в “Държавен вестник” или евентуално посочената
в него по-късна дата. Крайният срок на действие на системата за предварителен подбор
може да се определи в обявлението за нейното създаване.
ЗОП не урежда изрично съдържанието на заявлението и документите, които
следва да бъдат приложени към него. При това положение следва да се приложат
съответно разпоредбите на чл. 77, ал. 3 и чл. 87, ал. 1 от ЗОП – приложими за
ограничената процедура, респективно, за процедурата на договаряне с обявление.
Разбира се, трябва да се съобразят и самите критерии и правила, включени в системата
за предварителен подбор.
Заявлението за участие в системата за предварителен подбор трябва да съдържа:
1. посочване на датата на обнародване на обявлението за създаване на системата
за предварителен подбор, на съответния брой на “Официален вестник” на Европейския
съюз и/или “Държавен вестник” и на поредния номер на публикацията;
2. удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителя, когато е
юридическо лице, или заверено копие от документ за самоличност, когато е физическо
лице, съответно, еквивалентни документи, когато заявителят е чуждестранно лице;
3. декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП, и чл. 47,
ал. 2 от ЗОП, ако са посочени от възложителя в обявлението за създаването на
системата за предварителен подбор;
4. доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50, ал. 1
ЗОП, посочени от възложителя в обявлението;
5. доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51,
ал.1 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението;
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6. доказателства за осигуряване спазването на техническите спецификации по
чл. 30-32 ЗОП, когато се изискват съгласно системата за предварителен подбор;
7. други документи, удостоверяващи спазването на правилата и критериите на
системата за предварителен подбор.
При липсата на изрична правна уредба на подаването на заявленията за участие
в системата за предварителен подбор, следва да намерят приложение общите правила
на чл. 78, ал. 1 - 3 от ЗОП.
Възложителят не приема за участие в процедурата заявления, които са
представени след изтичане на крайния срок на действие на системата за предварителен
подбор.

Б. Разглеждане на заявленията за участие в системата за
предварителен подбор и вземане на решение от възложителя
За разглеждане на заявленията за участие в системата за предварителен подбор
възложителят назначава комисия. За назначаването и за състава на комисията се
прилагат общите правила на ЗОП, разгледани в Раздел втори, Глава втора, т. ІІ от
наръчника.
Комисията разглежда всяко постъпило заявление и въз основа на обявените
критерии и правила предлага на възложителя да включи или да откаже включването на
кандидата в системата за предварителен подбор. Предложението на комисията следва
да бъде мотивирано и да се оформи в протокол.
Възложителят е длъжен да вземе решение в 6-месечен срок от подаване на
заявлението за включване в системата за предварителен подбор. Когато за вземането на
решението от възложителя са необходими повече от 4 месеца, той информира
кандидата в срок 2 месеца от подаване на заявлението за причините и за датата, до
която ще бъде взето решение.
В 15-дневен срок от датата на решението възложителят уведомява кандидата за
включването му в системата за предварителен подбор или за отказа си за това. Отказът
се мотивира.
При вземане на решението или когато се изменят критериите и правилата,
възложителите не могат:
 да налагат на кандидатите условия от административен, технически или
финансов характер, които не се отнасят за другите кандидати;
 да изискват проверки или доказателства, които повтарят вече представени от
кандидата доказателства.

В. Съставяне на списъци на кандидатите, включени в системата
за предварителен подбор
Възложителите са задължени да поддържат списъци на кандидатите, които са
включени в системите за предварителен подбор.

Г. Прекратяване на участието в системата за предварителен
подбор
Възложителят може да прекрати участието в системата за предварителен подбор
на кандидат, който е престанал да отговаря на обявените критерии. Възложителят е
длъжен да уведоми съответния кандидат за решението си за прекратяване на участието
най-малко 15 дни преди датата на прекратяване, като се мотивира.
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Глава трета
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ
Част трета на ЗОП урежда правилата за предварителните обявления изпращани
от възложители по чл.7, т. 5 и 6 от ЗОП. Тези правила ще бъдат обект на разглеждане в
настоящата глава.

I. Видове предварителни обявления и начини на публикуване
За разлика от класическите възложители, секторните могат да използват два
вида предварителни обявления – предварително обявление и предварително обявление
покана. Видът на предварителното обявление се избира от възложителя (чл. 109, ал. 1
от ЗОП).
Съгласно чл. 109, ал. 1 от ЗОП секторните възложители могат да изпращат
предварителните обявления в "Държавен вестник" за обнародване в електронната му
страница и до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки. Изпращането се
извършва при условията на чл. 23 от ЗОП.
Образец на предварително обявление от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
– Приложение № 4.
С оглед широкото навлизане на информационните технологии, подобно на
класическите възложители, секторните могат да публикуват предварителни обявления
и в т. нар. “профил на купувача”. Този начин на алтернативно публикуване на
предварителни обявления може да се използва при определени условия:
 да се публикуват предварителни обявления за планираните обществени
поръчки или рамкови споразумения за следващите 12 месеца (чл. 109, ал. 2
от ЗОП)
 преди публикуването в профила на купувача да се изпрати по електронен път
до “Държавен вестник” и до АОП съобщение по утвърден образец (чл. 109,
ал. 2 от ЗОП).
Образец на съобщение за публикуване на предварително обявление на профил на
купувача – Приложение № 8.
С присъединяването на Р. България към ЕС възникват задължения за секторните
възложители във връзка с изпращането до Европейската комисия на предварителни
обявления или съобщения за публикуване на предварителни обявления на профила на
купувача. В този смисъл след 01.01.2007 г. възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 от ЗОП са
задължени да изпращат предварителни обявления или съобщения за публикуването на
предварителни обявления на профила на купувача (обявления на профила на купувача)
до “Официален вестник” на ЕС, когато обществените поръчки имат левова
равностойност, равна или по-висока от:
 750 000 евро – по категории доставки и услуги по Приложение № 2 към чл. 5,
ал. 1, т. 1 от ЗОП;
 5 278 000 евро за строителство.
(чл. 45а, ал. 3 от ЗОП)
В този случай информацията се изпраща по образец, утвърден от Европейската
комисия с Регламент № 1564/2005 г..
Срок за изпращане на предварителни обявления и на съобщения за
публикуване в профила на купувача
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Предварителните обявления и съобщенията за публикуване на предварителни
обявления на профила на купувача трябва да бъдат изпратени до 1 март на съответната
година.
Предмет на предварителните обявления
Предварителните обявления на секторните възложители обхващат планираните
обществени поръчки или рамкови споразумения за следващите 12 месеца, чиято
стойност е:
 за доставки на стоки по категории, когато общата стойност без ДДС за
съответната категория стоки е равна или по-голяма от 450 000 лв.;
 за услуги, посочени в Приложение № 2 от ЗОП, по категории, когато
общата стойност без ДДС за съответната категория услуги е равна или поголяма от 450 000 лв.;
 за строителство, когато общата стойност на поръчката без ДДС е равна или
по-голяма от 1 800 000 лв., когато поръчката е с място на изпълнение в
страната и 5 000 000 лв., когато поръчката е с място на изпълнение извън
страната.

II. Съдържание на предварителните
предварителните обявления-покани

обявления

и

на

Предварителните обявления на секторните възложители трябва да отговарят на
общите изисквания, установени в чл. 24 от ЗОП и приложими и за класическите
възложители – вж. раздел втори, глава първа от наръчника. Те се изготвят по образец,
утвърден от министъра на икономиката и енергетиката.
Предварителното обявление-покана е специален вид предварително
обявление, чрез което може да бъде открита процедура за възлагане на обществена
поръчка. Този начин на откриване на процедура от секторен възложител е приложим
само при два вида процедури –ограничена процедура и процедура на договаряне с
обявление (чл. 111, т. 2 от ЗОП). В закона изрично е уточнено, че предварителното
обявление-покана служи за покана за заявяване на интерес (чл. 112, ал. 1 от ЗОП).
Предварителното обявление-покана трябва да е изготвено съгласно образеца по
чл. 19, ал. 7 от ЗОП и да съдържа до 650 думи. Ако е налична към датата на
изпращането му, то трябва да съдържа следната информация:
 възможност за сключване на рамкови споразумения;
 възможност за възлагане на допълнителна поръчка;
 начална или крайна дата за изпълнение на поръчката;
 срок на договора;
 изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата, както
и за техническите му възможности и/или квалификация;
 условия и размер на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на
договора;
 критерии за избор на изпълнител и относителната тежест на показателите в
комплексната оценка на офертата;
 място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за
участие в процедурата;
 друга информация, определена в образеца, одобрен от министъра на
икономиката и енергетиката.
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Образец на предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП
– Приложение № 4.

Глава четвърта
СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ЗОП урежда няколко групи специални правила за провеждане на процедури за
възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност по чл. 7а - 7д
от ЗОП. Повечето от тези специални правила имат за предмет ограничената процедура
и процедурата на договаряне с обявление. Наред с това законът урежда и специални
правила за извършване на предварителен подбор, за отстраняване на кандидати в
процедурата и за класиране на офертите.

I. Специални правила за провеждане на ограничена процедура и
процедура на договаряне с обявление
А. Покани за участие в ограничена процедура и процедура на
договаряне с обявление
Когато процедурата на договаряне с обявление или ограничената процедура е
обявена чрез предварително обявление-покана, възложителят изпраща покана за
участие в процедурата на всички кандидати, заявили интерес за участие в
посочения в обявлението срок.
Поканата за участие в процедурата се изпраща едновременно до всички
кандидати. Тя следва да бъде изпратена до заявилите интерес кандидати не по-късно
от 12 месеца след датата на обнародване на предварителното обявление-покана и наймалко 37 дни преди крайния срок за получаване на заявление за участие, а когато е
изпратена по електронен път, срокът за получаване на заявления може да бъде намален
със 7 дни.
Поканата за подаване на заявления за участие в ограничената процедура или
процедурата на договаряне с обявление трябва да съдържа датата на обнародване на
предварителното обявление-покана, в електронната страница на “Официален вестник”
на Европейския съюз и/или на“Държавен вестник” и пореден номер на публикацията,
адрес и дата за подаване на заявление за участие, документи, които трябва да бъдат
приложени към заявлението за участие. Когато предварителното обявление-покана не
съдържа съответната информация, поканата включва и:
 възможност за сключване на рамкови споразумения;
 възможност за възлагане на допълнителна поръчка;
 начална или крайна дата за изпълнение на поръчката;
 срок на договора;
 изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата, както
и за техническите му възможности и/или квалификация;
 условия и размер на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на
договора;
 критерии за избор на изпълнител и относителната тежест на показателите в
комплексната оценка на офертата;
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 място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за
участие в процедурата.
Когато от деня на публикуване на предварителното обявление-покана
възложителят е осигурил пряк и неограничен достъп по електронен път до тази
информация в поканата за участие в процедурата се посочва интернет-адресът, на
който е предоставена тази информация.

Б. Специални правила за извършване на предварителен подбор
По правило възложителите по чл. 7а - 7д извършват предварителен подбор по
общия ред на ЗОП. Този ред бе разгледан в раздел втори, глава трета при ограничената
процедура.
Чл. 115 от ЗОП установява изключение от този общ ред за случаите, когато
ограничената процедура или процедурата на договаряне с обявление е оповестена чрез
обявление за система за предварителен подбор. В тези хипотези възложителят
извършва предварителния подбор на кандидатите съгласно изискванията на системата
за предварителен подбор (За повече подробности вж. Глава втора от настоящия раздел).

В. Специални правила за срока за представяне на оферти при
ограничена процедура и при процедура на договаряне с обявление
В отклонение от общия режим, установен за класическите възложители, чл. 104а
от ЗОП дава възможност срокът за представяне на оферти при ограничена процедура и
за договаряне при процедура на договаряне с обявление да бъде определян чрез
споразумение между възложителя и определените при предварителния подбор
кандидати.
В случай, че такова споразумение не бъде постигнато, срокът за представяне на
оферти се определя едностранно от възложителя, но не може да бъде по-кратък от 24
дни от датата на поканата за участие. Когато възложителят е предоставил пълен достъп
по електронен път до документацията за участие и ако в обявлението е посочен
интернет адрес, на който тя може да се намери, този срок може да се намали с 5 дни.

Г. Специални правила за срока за представяне на оферти в
открита процедура
Когато възложителят е изпратил предварително обявление по чл. 23 от ЗОП, при
открита процедура той може да намали срока за получаване на оферти до 22 дни от
датата, на която е изпратено обявлението за откриване на процедурата. Когато
обявлението е изпратено по електронен път, срокът може да се намали със още 7 дни.

II. Специални правила за отстраняване и класиране на оферти
Чл. 118 от ЗОП установява някои специални основания за отстраняване и
правила за класиране на оферти, които намират приложение само за секторните
възложители.
Специалното основание за отстраняване на оферти е уредено в чл. 118, ал. 1 от
ЗОП. Съгласно тази разпоредба секторните възложители имат право да отстранят
оферта за доставка при наличието на следните предпоставки:
 офертата за доставка да включва стоки с произход от трети страни∗;

§ 1, т. 32 от ДР на ЗОП "Трета страна" е страна, която не е член на Европейския съюз.
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 стойността на стоките с произход от трети страни да надвишава 50 на сто от
общата стойност на стоките, включени в офертата.
За целите на прилагането на разглежданата разпоредба произходът на стоките се
определя съгласно действащото митническо законодателство.
Изключение
Правилото не се прилага, ако има сключен договор между Европейския съюз
или Република България и третата страна, който осигурява сравним и ефективен достъп
на български лица за участие в обществени поръчки в тази страна
Важна особеност на правилото на чл. 118, ал. 1 от ЗОП е, че то не задължава
възложителя да отстрани офертата, по отношение на която са налице посочените
признаци. За разлика от останалите основания за отстраняване на оферти, тук
възложителят има право на автономна преценка, дали да отстрани офертата или да я
класира.
Докато преценката за наличието на останалите основания за отстраняване на
оферти се извършва от назначената от възложителя комисия, възможността за
отстраняване на оферти по чл. 118, ал. 1 от ЗОП е субективно право на възложителя.
Комисията няма право да отстрани оферта, по отношение на която са налице
предпоставките по чл. 118, ал. 1 от ЗОП. Тя може само да констатира тяхното наличие
и да посочи в протокола си, че е налице възможност за отстраняване на офертата от
възложителя.
Възможна е и друга хипотеза, при която разпоредбата на чл. 118, ал. 1 от ЗОП
ще се окаже от значение и с оглед на дейността на комисията при класирането на
офертите. Съгласно чл. 118, ал. 4 от ЗОП, когато две или повече оферти са
еквивалентни в съответствие с критерия за оценка на офертите, с предимство се
класират офертите, които не могат да бъдат отстранени съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
Цените на офертите се смятат за еквивалентни, ако разликата между тях не надвишава
три на сто. В подобни случаи критериите за отстраняване на оферти, предвидени в
чл.118, ал. 1 от ЗОП се превръщат и в критерии за класиране на офертите и трябва да
бъдат спазени от комисията в процеса на разглеждане, оценяване и класиране на
офертите.
Последното специално правило за класиране на офертите в процедури, открити
от секторни възложители, е установено в чл. 118, ал. 5 от ЗОП. Съгласно тази
разпоредба една оферта не може да бъде предпочетена пред друга съгласно
разгледаните по-горе особени правила, когато:
 нейното приемане би задължило възложителя да закупи стоки с технически
характеристики, които се различават от тези на съществуващите и
 това би довело до несъвместимост или до технически затруднения при
експлоатацията и поддържането.
Специални правила относно информацията за сключен договор
Съгласно чл. 118а от ЗОП, когато възложител, извършващ секторна дейност
възлага обществена поръчка за услуга с предмет изследователска и развойна дейност
чрез открита, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление, в
информацията за сключен договор може да не посочва предмет и количество, в случай
че публикуването им би нарушило търговска тайна. В такива случаи информацията
съдържа всички данни от обявлението за откриване на процедурата.
Когато се възлага обществена поръчка за услуга с предмет изследователска и
развойна дейност чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 103, ал. 2, т. 4 от
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ЗОП, в информацията за сключен договор възложителите могат да не посочват предмет
и количество.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО
НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ
ПОРЪЧКИ
Глава първа
ОБЩИ ВЪПРОСИ
І. Определение
Съгласно чл. 1, ал. 2 от НВМОП малки обществени поръчки са обществени
поръчки, които имат следните стойности без данък върху добавената стойност:
1. за строителство – по-малка или равна на 1 800 000 лв., а когато поръчката е с
място на изпълнение извън страната – по-малка или равна на 5 000 000 лв.;
2. за доставки – по-малка или равна на 150 000 лв., а когато поръчката е с място
на изпълнение извън страната – по-малка или равна на 250 000 лв.;
3. за услуги – по-малка или равна на 90 000 лв., а когато поръчката е с място на
изпълнение извън страната – по-малка или равна на 250 000 лв.;
4. конкурс за проект - от 10 000 до 30 000 лв. включително.
Стойността на обществената поръчка се определя в съответствие с чл. 15 от
ЗОП.
Условията и редът за определяне на стойността са разгледани в раздел първи,
глава трета.
ОБЕКТ
МЯСТО НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

СТРОИТЕЛСТВО

ДОСТАВКА

УСЛУГИ

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

При стойности без ДДС равни или по-малки от
В страната

1 800 000 лв.

150 000 лв.

90 000 лв.

Извън страната

5 000 000 лв.

250 000 лв.

250 000 лв.

10 000 лв.
30 000 лв.

ІІ. Възложители и изпълнители на малки обществени поръчки
В НВМОП липсва изрична уредба относно възложителите и изпълнителите на
малки обществени поръчки и по отношение на тях важат съответните разпоредби на
ЗОП. По-подробна информация по този въпрос се съдържа в раздел първи, глава втора.
Внимание
Член 1, ал. 4 от НВМОП по аналогия с чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП урежда хипотеза,
при която наредбата се прилага и от лица, които не са възложители по смисъла на ЗОП.
Това са случаите, когато възложители по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП финансират с повече от 50
на сто малка обществена поръчка за строителство или за услуги, свързани със
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строителство. В тези случаи лицата, които възлагат договора, независимо че не са
субекти по чл. 7, т. 1- 4 от ЗОП, са длъжни да спазват разпоредбите на наредбата.

ІІІ. Видове процедури и критерии за избор на процедура
А. Видове процедури
Малките обществени поръчки се възлагат чрез открит конкурс, публичен търг
или договаряне с покана (чл. 3, ал. 1 от НВМОП).
Конкурсът за проект е процедура, при която възложителят придобива план или
идеен проект, главно в областта на териториалното устройство, архитектурата,
инженеринговата дейност или обработката на данни (чл. 3, ал. 3 от НВМОП).
НВМОП допуска в определени случаи възложителите да не провеждат
процедура за възлагане на малки обществени поръчки. Основание за това е стойността
на поръчката да не надхвърля посочените в наредбата размери (чл. 2, ал. 1 и 2 от
НВМОП).
Условията и редът за възлагане на малки обществени поръчки в тези случаи са
разгледани в глава шеста от настоящия раздел.
Внимание
Предвидената възможност за възлагане на обществена поръчка без провеждане
на процедура, е с цел облекчаване на възложителя. Няма обаче забрана и правна пречка
възложителят да проведе процедура, предвидена в НВМОП, ако прецени, че това е
необходимо в конкретния случай и ако е в състояние да спази посочените изисквания и
срокове за съответната процедура.

Б. Критерии за избор на процедура
Критериите за избор на съответния вид процедура са условията, предвидени в
наредбата, които трябва да са налице, за да има правно основание за възложителя да
приложи тази процедура.
Правилото при възлагане на малки обществени поръчки е, че поръчките за
строителство, за доставка и за услуги се възлагат чрез открит конкурс, освен ако са
налице условията за договаряне с покана или обектът на поръчката позволява
възлагането й чрез публичен търг.

ІV. Публикуване на предварително обявление за малки
обществени поръчки
НВМОП не урежда публикуване на предварително обявление за малките
обществени поръчки, различно от предварителното обявление по ЗОП. Действително в
ЗОП няма изричен текст, който задължава възложителите при определяне на
стойността на поръчките, които ще възлагат през годината, да включват и малките
обществени поръчки. Същевременно обаче чл. 23, ал. 1 от ЗОП не прави разлика между
обществените поръчки, възлагани по реда на ЗОП и обществените поръчки, възлагани
по реда на НВМОП. Затова когато изпращат предварителни обявления за обществени
поръчки възложителите следва да включват и малките обществени поръчки.
Извод в такъв смисъл следва и от факта, че в чл. 35, ал. 2 от НВМОП е
предвиден по-кратък срок за представяне на оферти в случаите, когато има
публикувано предварително обявление.
Случаите и условията, при които класическите и секторните възложители
публикуват предварителни обявления, изискванията, на които трябва да отговаря те и
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образците на предварителни обявления са разгледани съответно в раздел втори, глава
първа, точка V и раздел трети, глава трета от наръчника.

V. Обжалване
Съгласно чл. 122к, ал. 1 от ЗОП актовете на възложителите във връзка с
провеждането на процедурите за възлагане на малки обществени поръчки се обжалват
по реда на чл. 120 и следващите от ЗОП.
Обжалването на всяко решение, действие или бездействие на възложителя е
разгледано в раздел пети от наръчника.

VІ. Приложимост на ЗОП
Съгласно § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на НВМОП за
неуредените в нея въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП.
При преценката на приложимостта на текстовете от ЗОП следва да се има
предвид, че основание за субсидиарно прилагане на закона има когато наредбата не
съдържа уредба по съответния въпрос. Така например при липсата на уредба относно
възложителите и изпълнителите на малки обществени поръчки се прилагат изцяло
съответните текстове в ЗОП.

Глава втора
ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ
ОТКРИТ КОНКУРС
І. Понятие, приложно поле и структура на процедурата
Откритият конкурс е процедура за възлагане на малки обществени поръчки, при
която всички заинтересувани лица могат да подадат оферта (чл. 4, ал. 1 от НВМОП).
Откритият конкурс е единствената процедура по НВМОП, при която няма
специфични изисквания, обосноваващи провеждането й. Това е процедурата, чрез
която се възлагат всички обществени поръчки, при които не са налице условията за
провеждането на някоя от другите процедури. Нещо повече, няма правна пречка
възложителят да вземе решение за възлагане на поръчката чрез открит конкурс дори и
когато са налице условия за провеждане на друга предвидена в наредбата процедура,
ако в конкретния случай е в състояние да спази сроковете и изискванията при
провеждането на открития конкурс.

Структурата на открития конкурс може да бъде условно разделена на
три етапа:
1. Откриване на процедурата
 Вземане на решение за откриване на процедурата;
 Подготовка на обявление;
 Подготовка на документация за участие в процедурата;
 Оповестяване на решението и обявлението;
2. Провеждане на процедурата
 Подаване и приемане на офертите;
 Назначаване на комисия за провеждане на процедурата;
 Разглеждане, оценяване и класиране на офертите;
3. Приключване на процедурата
 Определяне на изпълнител на малката обществена поръчка;
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 Сключване на договор;
 Прекратяване на процедурата без сключен договор.

ІІ. Откриване на процедурата
Подготовката и провеждането на процедурата за възлагане на малка обществена
поръчка чрез открит конкурс се извършва от възложителя.

А. Вземане на решение за откриване на процедурата
Съгласно чл. 5, ал. 1 от НВМОП процедурата за възлагане на малка обществена
поръчка започва с решение на възложителя. С решението възложителят одобрява
обявлението за поръчката и документацията за участие в открития конкурс, което
означава, че те трябва да бъдат предварително разработени и готови към датата на
вземането на решението за откриване на процедурата.
В наредбата не се съдържат особени изисквания към съдържанието на
решението за откриване на процедурата. Възложителят трябва да включи в него
изявление за одобряване на обявлението за малка обществена поръчка и на
документацията за участие. Решението за откриване на процедура за възлагане на
малка обществена поръчка трябва да бъде в писмена форма. Възложителите ползват
образец на решение, утвърден от изпълнителния директор на АОП, който съдържа:
 номер и дата на решението;
 данни за възложителя /наименование, адрес, лице за контакти и др./;
 фактическо и правно основание за откриване на конкретната процедура
При открития конкурс по НВМОП в решението като правно основание се
посочва чл. 3, ал. 2 от НВМОП.
 посочване на обекта и описание на предмета на малката обществена поръчка
 одобряване на документацията за участие в процедурата и на обявлението за
малка обществена поръчка;
 срок и орган, пред който може да се обжалва решението;
 подпис на възложителя или на лицето, което го представлява.
Няма правна пречка в решението възложителят да включи и други данни, ако
прецени това за необходимо.
Образец на решение за откриване/прекратяване на процедура и за удължаване
на срокове – Приложение № 16.
Внимание
Възложителите нямат право да включват в решението условия или изисквания,
които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в малките
обществени поръчки (чл. 9 от НВМОП).

Б. Подготовка на обявление
Обявлението за малка обществена поръчка съдържа информацията, необходима
на потенциалните участници, за да преценят, дали да участват в процедурата.
Подготовката на обявление за малка обществена поръчка е съществен елемент
от етапа „откриване на процедурата”. Обявлението следва да бъде изготвено преди
вземането на решение за откриване на процедурата, тъй като чл. 5, ал.1 от НВМОП
изисква обявлението да бъде одобрено с решението за откриване на процедурата.
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Обявлението за малка обществена поръчка се изготвя по образец, утвърден от
министъра на икономиката и енергетиката. Той е достъпен на електронната страница на
АОП с адрес: www.aop.bg.
Б.1 Задължително съдържание на обявлението за малка обществена
поръчка
При открития конкурс обявлението за малка обществена поръчка има следното
съдържание:
 данни за възложителя /наименование, адрес, лице за контакти и др./;
 вид на процедурата, която се провежда – открит конкурс;
 обект на поръчката, количество и обем, вкл. обособените позиции, ако има
такива;
 код съгласно номенклатурата на Класификатора на обществените
поръчки;
Цифровият код от Класификатора на обществените поръчки, който се посочва от
възложителя в обявлението трябва да съответства в максимална степен на описанието
на предмета на малката обществена поръчка. При липса на точен код, възложителят
следва да използва по-общите кодове, съдържащи се в класификатора. При
разминаване между описанието на предмета на малката обществена поръчка и
посочения цифров код, по силата на чл. 30, ал. 1 от ППЗОП предимство има текстовото
описание, тъй като чрез него възложителят може по-точно да опише потребностите си.
 място и срок за изпълнение на поръчката;
Възложителят посочва мястото на изпълнение чрез описание с думи и с код от
Класификацията на териториалните единици за статистически цели /NUTS/. Когато е
налице разминаване между описанието с думи и описанието чрез код NUTS, за вярно се
приема словесното описание (чл. 30, ал.2 от ППЗОП).
 условия и размер на гаранцията за участие и на гаранцията за
изпълнение на договора;
За разлика от обществените поръчки, възлагани по ЗОП, гаранцията за участие
не е задължителен елемент от процедурите за възлагане на малки обществени поръчки.
НВМОП предоставя право на възложителя да прецени дали да поиска от участниците
гаранция за участие или не. Ако възложителят предвижда такава гаранция, той трябва
изрично да посочи това в обявлението, като определи нейния размер и условия.
Гаранцията за изпълнение на договора е задължителен елемент в процедурата по
възлагане на малки обществени поръчки. Възложителят следва да посочи в
обявлението размера и условията на гаранцията за изпълнение.
Размерът на гаранцията за участие се определя от възложителя в абсолютна
сума, която не може да бъде по-голяма от 1 на сто от стойността на обществената
поръчка.
Размерът на гаранцията за изпълнение на договора се определя като процент от
стойността на малката обществена поръчка, но не повече от 5 на сто от стойността на
поръчката.
Гаранцията за участие или за изпълнение може да бъде парична сума или
банкова гаранция (чл. 27, ал. 1 от НВМОП).
Условията на гаранцията са изискванията за начина на предоставянето й.
Възложителят следва да посочи тези изисквания по отношение и на двата вида
гаранция в обявлението за малката обществена поръчка.
За представянето на парична гаранция възложителят трябва да посочи:
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♦ необходимите данни на обслужващата го банка и банковата сметка, по
която кандидатите могат да превеждат гаранцията за участие, или
♦ място и съответно работно време за извършване на плащания в брой.
За представянето на банкова гаранция възложителят трябва да посочи:
♦ срока на банковата гаранция;
♦ условията, при които гарантиращата банка следва да плати гаранцията в
полза на възложителя.
При определяне срока на валидност на банковата гаранция възложителят следва
да съобрази максималната продължителност на конкретната процедура и предвидения в
чл. 28 от НВМОП краен срок за освобождаване на гаранциите за участие на
класираните участници - 3 работни дни след изтичане на срока за обжалване на
решението на възложителя за определяне на изпълнител.
Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да бъде не по-кратък от
срока на валидност на офертите, определен от възложителя в обявлението за малка
обществена поръчка.
 срок на валидност на офертите;
Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците в открития
конкурс ще бъдат обвързани с направените от тях предложения за изпълнение на
малката обществена поръчка. Конкретният размер на този срок трябва да бъде еднакъв
за всички участници и да е определен от възложителя по начин, който се съобразява с
необходимото време за провеждане на процедурата и за сключване на договор.
Началният момент, от който започва да тече срокът за валидност на офертите също
трябва да е еднакъв за всички участници – напр. от датата, определена за отваряне на
офертите от комисията за провеждане на процедурата.
 критерий за оценка на офертите;
Критериите, по които е допустимо да бъдат оценявани офертите са два „икономически най-изгодна оферта” или ”най-ниска цена”. В обявлението за малка
обществена поръчка възложителят посочва кой от двата критерия е избрал да приложи.
При критерий „най-ниска цена” единственият показател, по който се оценяват
офертите, е предложената цена. При критерий „икономически най-изгодна оферта”,
предложенията на участниците в процедурата се оценяват по система от показатели,
свързани с обекта на конкретната обществена поръчка /напр. качество, цена, срок за
изпълнение, технически преимущества, естетически и функционални характеристики,
характеристики, свързани с опазване на околната среда, оперативни разходи,
гаранционно обслужване и техническа помощ и др./.
 възможност участниците да подават оферти само за една, за всички или
повече обособени позиции – когато обектът на малката обществена поръчка
включва няколко обособени позиции;
 място и срок за получаване, цена и начин на плащане на
документацията за участие;
Документацията за участие може да се закупува до изтичането на срока за
подаване на офертите (чл. 8, ал. 4 от НВМОП). По този начин участникът сам
преценява дали и кога да закупи документацията така, че да може да подготви офертата
си. Възложителят предоставя документацията за участие на потенциалните участници
срещу заплащане.
Цената на документацията за участие в процедурата не може да бъде по-висока
от действителните разходи за нейното изработване (чл. 8, ал. 3 от НВМОП).
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 място и срок за получаване на офертите;
При определянето на срока за получаване на офертите възложителят трябва да
се съобрази с обема на документацията за участие в процедурата и с времето,
необходимо за изготвяне на офертите (чл. 36, ал. 1 от НВМОП).
 място и дата на отваряне на офертите;
 дата на обнародване на предварително обявление по чл. 23 от ЗОП, ако
има такова;
 дата на изпращане на обявлението за обществена поръчка до „Държавен
вестник” за обнародване и до АОП за вписване в Регистъра на
обществените поръчки
Минималният срок от изпращане на обявлението до Държавен вестник и до
АОП до крайния срок за получаване на оферти е 33 дни (чл. 35, ал. 1 от НВМОП).
Внимание
Срокът от изпращане на обявлението за обнародване в “Държавен вестник” и за
вписване в Регистъра на обществените поръчки до крайния срок за подаване на оферти
може да бъде намален от 33 до 22 дни, когато предварителното обявление е изпратено
за обнародване между 52 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението и
съдържа информацията, налична към датата на изпращането му (чл.35, ал.2 от
НВМОП).
Срокът от 33 дни може да се намали със 7 дни, когато обявлението е попълнено
on-line или е въведено директно в регистъра чрез XML форма от упълномощен
потребител, идентифициран чрез електронен подпис (чл. 35, ал. 3 от НВМОП).
Срокът от 33 дни може да се намали с 5 дни, ако от датата на обнародване на
обявлението в електронен вид възложителят предостави пълен достъп по електронен
път до документацията за участие в процедурата и ако в обявлението е посочен
интернет адрес, на който тя може да бъде намерена (чл. 35, ал. 4 от НВМОП).
Срокът от 33 дни може да се намали с 12 дни, ако са изпълнени едновременно и
двете условия, в чл. 35, ал. 3 и 4 от НВМОП.

Б.2. Допълнително съдържание на обявлението
В обявлението възложителят може, ако прецени за необходимо, да включи и
допълнителна информация, условия или изисквания. Такива допълнителни изисквания
и условия могат да бъдат:
 възможност за представяне на варианти в офертите
Чл. 12, ал. 2 от наредбата предвижда, че участникът може да предложи няколко
варианта в офертата си при наличие на две кумулативни условия: критерият за оценка
да е икономически най-изгодната оферта и възложителят да е допуснал възможността
за представяне на варианти. От текста на цитираната разпоредба следва извода, че
участниците не могат да представят варианти в офертите, когато критерият е най-ниска
цена.
 запазване на право за участие в процедурата за специализирани
предприятия или кооперации на лица с увреждания;
Поставянето на това условие от страна на възложителя е възможно само при
малки обществени поръчки, обектът на които е включен в списък, утвърден от
Министерския съвет, както и когато малката обществена поръчка ще се изпълнява по
програми за защита на заетостта на хора с увреждания (чл.6, ал.3 от НВМОП).
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Легално определение на понятието “специализирани предприятия или
кооперации на лица с увреждания” е дадено в § 1, т. 25 от Допълнителната разпоредба
на ЗОП. Съгласно този текст “специализирани предприятия или кооперации на лица с
увреждания” са тези по смисъла на чл. 28, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с
увреждания или техният еквивалент, съгласно законодателството на държава членка.
 показателите за определяне на комплексната оценка на офертата, когато
критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта;
 изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (чл. 6, ал. 2 от
НВМОП);
 изисквания за изпълнението на малката обществена поръчка, свързани с
опазването на околната среда, безработицата и откриването на работни места за
лица с увреждания, при спазване на изискванията на чл. 9 (чл. 6, ал. 4 от
НВМОП);
 обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, които са основание за отстраняване на
участниците;
 минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на
участниците, техническите възможности и квалификация, когато
възложителят определя такива, както и документите, чрез които те се
доказват;
НВМОП не задължава възложителите да поставят изисквания за икономическо и
финансово състояние, както и за технически възможности и/или квалификация на
участниците в процедурата.
Когато възложителят реши да постави такива изисквания пред участниците, те
трябва да бъдат описани в обявлението за малка обществена поръчка. В този случай
законът изисква от възложителите да посочват минимални изисквания, които
гарантират, че съответният участник може да изпълни конкретната малка обществена
поръчка. В обявлението задължително се посочват и документите по чл. 50 и/или 51 от
ЗОП, с които участниците ще доказват съответствието си с поставените изисквания
 възможност за провеждане на електронен търг;
Електронен търг не може да бъде предвиден от възложителя при малки
обществени поръчки за услуги или строителство, които имат за предмет интелектуална
дейност, напр. проектиране на строителни обекти.
Внимание
Електронен търг е неприложим, когато използването му ще доведе до
ограничаване, предотвратяване или нарушаване на конкуренцията. Използването
му не може да води до промяна в предмета на обществената поръчка, определен от
възложителя.
В обявлението могат да бъдат включени и други изисквания, ако възложителя
прецени, че това е необходимо с оглед конкретната поръчка.
Внимание
Съгласно чл. 9 от НВМОП възложителите нямат право да включват в
обявлението условия или изисквания, които дават предимство или необосновано
ограничават участието на лица в малките обществени поръчки.
Според чл. 26, ал. 1 от ППЗОП възложителите не могат да променят обявените
от тях условия и други параметри на обществените поръчки с изключение на
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удължаване на сроковете за получаване на оферти и то в изрично уредените в
наредбата случаи. Това налага да се направи задълбочена и внимателна преценка на
съдържанието на обявлението и документацията за участие и на изискванията в тях
преди одобряването им с решението.
Образец на обявление за малка обществена поръчка - Приложение № 12.

В. Подготовка на документация за участие в процедурата
Както вече беше посочено, с решението за откриване на процедурата за
възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс възложителят одобрява
документацията за участие в процедурата.

В.1. Съдържание на документацията
След публикуване на обявлението за малка обществена поръчка всяко
заинтересовано лице може да закупи документацията за участие от възложителя.
Документацията за участие се предоставя на желаещите срещу заплащане на
определена парична сума, която се обозначава като „цена на документацията”. В нея
възложителят има право да калкулира разходите си по изработването на
документацията за участие.
Чл. 8, ал. 4 от НВМОП дава възможност на лицата, желаещи да закупят
документация, да я разгледат на място преди закупуването. Това налага, възложителите
да осигурят подходящи условия за упражняване на това право.
Възложителят не може да откаже да изпрати по пощата документацията за
участие на лице, проявило интерес. В този случай, освен цената на документацията,
съответното лице трябва да заплати и разноските по изпращането на документацията,
за което трябва да представи документ.
Според чл. 8, ал. 1 от НВМОП документацията за участие в открит конкурс
трябва да съдържа:
 решението за откриване на процедура за възлагане на малка обществена
поръчка;
 обявлението за малката обществената поръчка;
 пълното описание на обекта на поръчката, включително на обособените
позиции;
 техническите спецификации, определени съгласно чл. 30-33 от ЗОП;
Легално определение на техническите спецификации се съдържа в § 1, т.30 и 31
от Допълнителната разпоредба на ЗОП.
 инвестиционните проекти, когато се изискват при обществена поръчка за
строителство;
 показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на
комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически
най-изгодната оферта;
Методиката трябва да съдържа точни указания за определяне на оценката по
всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за
относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне
на икономически най-изгодната оферта (чл. 8, ал. 2 от НВМОП).
 минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите и
специалните изисквания за тяхното представяне, когато възложителят допуска
варианти;
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 образец на офертата, както и указание за подготовката й;
 проект на договор.
Срокът за закупуване на документация трябва да съвпада с определения от
възложителя в обявлението за малка обществена поръчка краен срок за получаване на
оферти. Чл. 8, ал. 4, изр. 1 от НВМОП посочва, че документация за участие може да се
закупува до последния ден за получаване на оферти.
Със закупуването на документацията за участие лицата не придобиват
качеството „участници” в открития конкурс. Закупуването на документация не
обвързва съответното лице да подаде оферта в процедурата.
Внимание
Член 9 от НВМОП забранява на възложителите да включват в документацията
условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават
участието на лица в обществените поръчки.

В.2. Разяснения по документацията за участие
Възможно е участниците, закупили документацията за участие, да имат въпроси
по съдържанието и изискванията в нея. Според чл. 10, ал. 1 от НВМОП в срока за
получаване на офертите всеки участник в процедурата може да поиска писмено от
възложителя разяснения по документацията за участие в срок до 7 дни преди
изтичането на определения в обявлението срок за получаване на офертите.
Възложителят е длъжен да отговори в 3-дневен срок от постъпване на искането.
Внимание
Възложителят е длъжен да изпрати поисканото разяснение не само до лицето,
подало искането, но и до всички участници, които са закупили документация за
участие и са посочили адрес за кореспонденция. Разяснението се прилага и към
документацията, която се закупува от други лица.
Възложителят няма право да посочва лицето, което е направило запитването, в
разяснението и в придружителното писмо към него, с което изпраща разяснението на
другите участници.

Г. Оповестяване на решението и обявлението
Г.1. Вписване в Регистъра на обществените поръчки
Възложителите са длъжни да изпратят решението за откриване на процедура за
възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс и обявлението до АОП в
седемдневен срок от датата на вземане на решението, но не по-малко от 33 дни преди
крайния срок за получаване на офертите (чл. 7, ал. 1 от ППЗОП и чл. 35, ал. 1 от
НВМОП). Този срок може да бъде намален до 22 дни преди крайния срок за
получаване на офертите, когато малката обществена поръчка е включена в
предварително обявление, изпратено за обнародване между 52 дни и 12 месеца преди
датата на изпращане на обявлението и то съдържа задължителната информация от
обявлението, налична към датата на изпращането му (чл. 35, ал. 2 от НВМОП).
Когато обявлението е попълнено on-line или е въведено директно в регистъра
чрез XML форма от упълномощен потребител, идентифициран чрез електронен подпис,
срокът от 33 дни може да се намали със 7 дни (чл. 35, ал. 3 от НВМОП).
Ако от датата на обнародване на обявлението в електронен вид възложителят
предостави пълен достъп по електронен път до документацията за участие в
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процедурата и ако в обявлението е посочен интернет адрес, на който тя може да бъде
намерена, срокът от 33 дни може да се намали с 5 дни (чл. 35, ал. 4 от НВМОП).
Срокът от 33 дни може да се намали с 12 дни, ако са изпълнени едновременно и
двете условия в чл. 35, ал. 3 и 4 от НВМОП.
Решението и обявлението се изпращат до АОП по един от описаните в чл. 6,
ал. 1 от ППЗОП начини:
 на хартиен носител и на магнитен, оптичен или друг носител, който дава
възможност за възпроизвеждане на информацията, без използване на електронен
подпис;
 на хартиен носител и по електронна поща, без използване на електронен
подпис;
 по електронен път с използване на електронен подпис;
 на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за
възпроизвеждане на информацията, с използване на електронен подпис.
Описаните начини за предаване на информация са алтернативни и равностойни.
Изборът между тях зависи от волята и техническите възможности на възложителя.
При изпращане на решението и обявлението, възложителите, които имат
открити партиди в Регистъра на обществените поръчки, посочват в съпроводителното
писмо до АОП номера на своята партида. Възложителите, които нямат открита
партида в регистъра, посочват в съпроводителното писмо до АОП и върху съответния
магнитен, оптичен или друг носител, своето наименование, както и датата на
решението за откриване на процедурата. При изпращане на информация по електронен
път посочените данни се попълват в полето „Предмет”.

Г.2. Обнародване в “Държавен вестник”
Едновременно с изпращането до АОП възложителите са длъжни да изпратят
обявлението за малка обществена поръчка до “Държавен вестник”. Това задължение
следва да бъде изпълнено в седемдневен срок от датата на издаване на решението на
възложителя, но не по-малко от 33 дни преди крайния срок за получаване на офертите
(чл. 4, ал. 2 от ППЗОП и чл. 35, ал. 1 от НВМОП).
Съгласно чл. 4, ал. 1 от ППЗОП обявлението се изпраща до “Държавен вестник”
на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за възпроизвеждане на
информацията, или по електронен път.
Решението не се изпраща до “Държавен вестник”, тъй като не подлежи на
обнародване.

Г.3. Публикуване на информация за обществените поръчки
Според чл. 27, ал. 3 от ЗОП след обнародване на обявлението в "Държавен
вестник" възложителят може да публикува информация за обществената поръчка и в
един местен вестник или национален ежедневник. В публикацията се посочват наймалко обектът на обществената поръчка и датата на обнародване на обявлението в
електронната страница на "Държавен вестник" и не може да се включва информация,
която не се съдържа в обявлението.
В НВМОП липсва уредба, аналогична на посочения законов текст. Независимо
от това няма правна пречка възложителят да се възползва от тази възможност и да
публикува информацията при спазване на условията и изискванията в чл. 27, ал. 3 от
ЗОП.
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Внимание
Член 27, ал. 3 от ЗОП забранява в допълнителната публикация да бъде
включвана информация, която не се съдържа в обнародваното в електронната страница
на “Държавен вестник” обявление.

ІІІ. Провеждане на процедурата
А. Подаване и приемане на офертите
При открития конкурс лицата, които желаят да участват в процедурата следва да
подадат оферти. Всяко лице може да подаде само една оферта. Тя може да бъде
оттеглена, изменена или допълнена до изтичане на крайния срок за получаване на
оферти, определен от възложителя в обявлението за малка обществена поръчка.
Оттеглянето на оферта след изтичане на крайния срок за получаване на оферти има
като последица задържане на гаранцията за участие в полза на възложителя.
С подаването на оферта в открития конкурс, съответното лице придобива
качеството „участник в процедурата” по смисъла на § 1, т. 33 от Допълнителната
разпоредба на ЗОП.
Съгласно чл. 14, ал. 1 от НВМОП офертата се представя в запечатан
непрозрачен плик, върху който участникът трябва да посочи адрес за кореспонденция,
телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за
самостоятелно обособени позиции - и за кои позиции се отнася.
Офертата се подава на български език, независимо от това дали участникът в
процедурата е българско или чуждестранно лице (чл. 13, ал. 5 от НВМОП).
Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, офертата може да се
представи на официалния език на съответната страна.

А.1. Съдържание на офертата
Съгласно чл. 13, ал. 1 от НВМОП всяка оферта трябва да съдържа:
1. удостоверение за актуално състояние или документ за регистрация на
чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато е физическо
лице - копие от документ за самоличност;
Участниците - юридически лица или еднолични търговци със седалище в
Република България прилагат към офертите си удостоверение за актуална съдебна
регистрация. Участниците - чуждестранни юридически лица представят в легализиран
превод съответен еквивалентен на актуалната съдебна регистрация документ, издаден
от съдебен или административен орган от държавата, в която са установени (чл. 24, ал.
1 от ППЗОП).
Участниците - физически лица, които нямат качеството на еднолични търговци,
представят заверено копие от документа си за самоличност. Ако участникът е
чуждестранно физическо лице, завереното копие от документа за самоличност следва
да бъде представено в легализиран превод.
Когато в открития конкурс участва обединение от физически и/или юридически
лица, което само по себе си не е юридическо лице, документите за регистрация, респ.
документите за самоличност, се представят от всеки от участниците в обединението.
Възложителят може да постави изискване удостоверението за актуална съдебна
регистрация или еквивалентният му документ /при участниците – чуждестранни
юридически лица/ да бъдат издадени определен период от време преди подаването на
офертата /напр. до 30 дни/. Това условие следва да бъде посочено в обявлението за
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малка обществената поръчка. По този начин може да бъде намален рискът от не
актуалност на представения документ и на съдържащата се в него информация.
2. доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника
по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за малка обществена
поръчка
Такива доказателства могат да са един или няколко от следните документи:
 удостоверения от банки или копие от застраховка за професионална
отговорност;
 годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато
публикуването им се изисква от законодателството на страната, в която
участникът е установен;
 информация за общия оборот и за оборота на стоките, услугите или
строителството, които са обект на поръчката, за последните три години в
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността
си.
Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от
възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си
състояние с всеки друг документ, който възложителят, посредством комисията за
провеждане на процедурата, приеме за подходящ.
Когато участник в открития конкурс е чуждестранно физическо или юридическо
лице или тяхно обединение, доказателствата за икономическото и финансовото
състояние, които са на чужд език, се представят и в превод (чл. 56, ал. 4 от ЗОП).
Когато в открития конкурс участва обединение от физически и/или юридически
лица, което само по себе си не е юридическо лице, доказателствата за икономическото
и финансово състояние се представят от всеки от участниците в обединението.
3. доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.
51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за малка обществена поръчка
Такива доказателства могат да са един или няколко от следните документи:
 списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени от участника
през последните три години, включително стойностите, датите и получателите,
придружен от препоръки за добро изпълнение;
 списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години,
придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни
обекти и строителните обекти, въведени в експлоатация през последните 5
години; препоръките посочват стойността, датата и мястото на строителството,
както и дали то е изпълнено професионално, и в съответствие с нормативните
изисквания;
 описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството и
оборудването за изпитване и изследване;
 списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на
качеството;
 образци, описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се
доставят, чиято автентичност трябва да бъде доказана, ако възложителят изисква
това;
 сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за
управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със
съответните спецификации или стандарти;
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 документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация
на участника и/или на ръководните му служители, или на лицата, които
отговарят за извършването на услугата или строителството, както и доставката,
когато включва услуги и/или подготовката и въвеждането на обекта в
експлоатация;
 декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя
на ръководните служители на участника за последните три години;
 декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за
изпълнение на обществена поръчка за услуги или строителство;
 данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще
използва за извършване на строителството;
 за обществените поръчки за строителство и услуги – описание на мерките за
опазване на околната среда, които участникът ще приложи при изпълнение на
поръчката, ако възложителят е предвидил такива в обявлението за обществена
поръчка.
В тази хипотеза възложителят изисква от участниците представяне на
сертификати, изготвени от независими лица, удостоверяващи съответствието на
участника с определени стандарти за опазване на околната среда, и посочва
екологичната или одиторската схема на Европейския съюз /EMAS/ или стандартите за
опазване на околната среда чрез съответните европейски или международни стандарти.
Когато в открития конкурс участва обединение от физически и/или юридически
лица, което само по себе си не е юридическо лице, доказателствата за технически
възможности и/или квалификация се представят от всеки от участниците в
обединението.
4. декларации от участника за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5
от ЗОП
Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 1 от ЗОП възложителят отстранява от
процедурата участник, който:
 е осъждан с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:
♦ престъпление против финансовата, данъчната или осигурителна система,
включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс /НК/;
♦ подкуп по чл. 301-307 от НК;
♦ участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;
♦ престъпление против собствеността по чл. 197-217 от НК;
♦ престъпление против стопанството по чл. 219-252 от НК.
 е обявен в несъстоятелност;
 се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно
националното си законодателство.
Тези обстоятелства се отнасят до всеки участник във всяка процедура за
възлагане на обществена поръчка. Наличието дори на едно от обстоятелствата по чл.
47, ал. 1 от ЗОП е абсолютна пречка дадено лице да бъде участник в процедура за
възлагане на малка обществена поръчка. С тази декларация участникът гарантира в
хода на процедурата, че отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 от ЗОП.
Към офертата трябва да бъдат приложени декларации, които удостоверяват, че
членовете на управителните или контролни органи на участника /когато е юридическо
лице/ или временно заемащите такива длъжности , не са „свързани лица” по смисъла на
§ 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавния служител с възложителя
или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. С тях участникът
215

удостоверява, че отговаря на изискването на чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Образец на декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП
– Приложение № 48.
5. декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, посочени от
възложителя в обявлението за малка обществена поръчка;
Според посочения законов текст възложителят може да отстрани от участие в
процедурата за възлагане на малка обществена поръчка участник, който:
 е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон или
се намира в подобна процедура по националното си законодателство,
включително когато дейността на участника е под разпореждане на съда или той
е преустановил дейността си;
 е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност,
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
 има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.
162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в
сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженията.
Декларациите по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, в частта им която се отнася до
обстоятелства, свързани със самия участник, се подписват от лице, което има право да
го представлява. За обстоятелствата, които се отнасят до управителите или до
членовете на управителните органи на участника, се подават декларации, които се
подписват от самите лица.
Внимание
Съгласно чл. 21, ал. 2 от НВМОП и чл. 23, ал. 1 от ППЗОП участниците са
длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички
настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в
обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.
Образец на декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП –
Приложение № 48.
6. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела
на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители;
Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват
подизпълнителите, стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от
предмета на обществената поръчка, включително обособените позиции, която ще бъде
изпълнена от всеки подизпълнител (чл. 24, ал. 2 от ППЗОП).
7. срок за изпълнение на поръчката;
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е съществен елемент от
офертата. Чл. 24, ал. 3 от ППЗОП урежда допълнително изискване към съдържанието
на офертата, в случаите, когато предметът на обществената поръчка налага нейното
изпълнение на етапи. В този случай в офертата трябва да бъдат посочени конкретните
етапи и сроковете за изпълнение на всеки етап.
8. предлагана цена;
Предлаганата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
"Предлагана цена", поставен в плика с офертата.
9. декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена
на труда – в случаите, когато обществената поръчка е за строителство;
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Легално определение на “минимална цена на труд” е дадено в § 1, т. 12 от
Допълнителната разпоредба на ЗОП. Съгласно този текст минимална цена на труд е
минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален
месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8,
т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната
година.
Тази декларация се представя както от основния участник, подал оферта, така и
от всички декларирани подизпълнители.
При участник – обединение на физически и/или юридически лица такава
декларация се подава от всеки субект, включен в обединението. Когато участникът е
чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, декларациите,
които са на чужд език, се представят към офертата и в превод.
10. срок на валидност на офертата;
Срокът на валидност на офертата не трябва да е по-кратък от посочения в
обявлението. Според чл. 15, ал. 3 от НВМОП възложителят може да изиска от
класираните участници да удължат срока на валидност на офертите до момента на
сключване на договора за малката обществена поръчка.
11. документ за внесена гаранция за участие, когато такава се изисква съгласно
обявлението;
Макар документът да не е изрично посочен в чл. 13, ал. 1 от НВМОП, той трябва
да се представи, ако възложителят в обявлението е предвидил внасяне на гаранция за
участие. Когато възложителят изисква гаранция за участие размерът и условията се
посочват в обявлението за малка обществена поръчка. Гаранцията за участие винаги е
абсолютна сума – напр. 300 лв., която не може да надвишава 1 % стойността на
обществената поръчка.
В зависимост от избрания от участника вид на гаранцията към офертата следва
да се приложи:
 банков документ, удостоверяващ внасянето на паричната гаранция за
участие по посочената в обявлението банкова сметка, или
 издаден от възложителя документ, удостоверяващ внасянето на парична
гаранция в размер и при условия, определени в обявлението, или
 оригинал на банкова гаранция с условия за усвояване, съвпадащи с
обявените от възложителя.
12. друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие;
13. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
Съгласно чл. 13, ал. 5 от НВМОП когато участник в процедурата е
чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език,
а документът за регистрация на чуждестранното лице се представя в легализиран
превод.
Относно документите, съдържащи доказателства за икономическо и финансово
състояние по чл. 50 от ЗОП и за техническите възможности и/или квалификация по чл.
51 от ЗОП, декларациите за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП,
декларациите за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, посочени от
възложителя в обявлението за обществена поръчка, които са на чужд език, следва да
бъдат представени и в превод.
Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице за
всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението (чл. 13, ал. 4 от
НВМОП) се представят следните документи:
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 документ за регистрация, а когато е физическо лице- копие от документ за
самоличност;
 документите, съдържащи доказателства за икономическо и финансово
състояние по чл. 50 от ЗОП и за техническите възможности; и/или квалификация
по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена
поръчка;
 декларациите за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП;
 декларациите за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, посочени
от възложителя в обявлението за обществена поръчка.
Когато участникът в процедурата е обединение на чуждестранни физически или
юридически лица, посочените документи се представят за всяко физическо или
юридическо лице, включено в обединението и в превод (чл. 13, ал. 5 от НВМОП).
Когато се предвижда участие на подизпълнители, същите документи се
представят за всеки от подизпълнителите (чл. 13, ал. 3 от НВМОП).

А.2. Срок за подаване на офертите
Офертите се подават в определения в обявлението срок. Както вече бе посочено,
съгласно чл. 35, ал. 1, т. 9 от НВМОП срокът за получаване на оферти за участие в
открит конкурс не може да бъде по-малък от 33 дни, освен в случаите по чл. 35, ал. 2, 3
и 4 от наредбата.
Срокът за получаване на офертите трябва да бъде удължен от възложителя,
когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:
 разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;
 оглед на мястото на изпълнение (чл. 36, ал. 2 от НВМОП).
Срокът за получаване на оферти може да бъде удължен и при условие, че в
първоначално определения срок не постъпи оферта (чл. 36, ал. 3 от НВМОП). Това
означава, че дори ако постъпи само една оферта, срокът не може да бъде удължаван и
процедурата по възлагане на малката обществена поръчка продължава по-нататък.
Удължаването може да бъде еднократно в рамките на съответната процедура и
не може да бъде повече от 30 дни. Промяната в срока трябва да бъде обнародвана в
“Държавен вестник” и вписана в Регистъра на обществените поръчки. Когато
удълженият срок е определен в дни, той започва да тече от датата на обнародване на
промяната в “Държавен вестник” (чл. 36, ал. 4 от НВМОП).

А.3. Представяне на офертите
Съгласно чл. 14, ал. 1 от НВМОП офертата се представя от участника или от
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка.
Офертата може да се представи и по електронен път, при условията и по реда на
Закона за електронния документ и електронния подпис, като в този случай участникът е
длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид,
по реда на чл. 14, ал. 1 от НВМОП, преди изтичането на срока за получаване на
офертите.
Офертите, които са представени лично или са изпратени по пощата в
съответствие с изискванията към формата на офертата и в срока за подаване на оферти
се приемат, като върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на
получаването. Същите данни се записват и във входящ регистър, като при лично
подадени оферти се издава документ на приносителя (чл. 14, ал. 3 от НВМОП). В
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случай, че офертата е изпратена по пощата, документ не се издава и възложителят няма
задължението да изпраща такъв документ на кандидата.
Офертите, изпратени по електронен път, се получават и съхраняват при
условията и реда на Правилника за прилагане на ЗОП.
В съответствие с чл. 14, ал. 4 от НВМОП лицето, на което е възложено
приемането на офертите, е длъжно да не приема за участие в процедурата лично
подадените и да връща незабавно на участниците изпратените по пощата оферти, които
са:
 представени след изтичане на обявения краен срок;
 представени в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.
В тези случаи основанието за неприемане или връщане се отбелязва в регистъра
за приемане на офертите.

А.4. Промени, допълнения и оттегляне на оферти
Съгласно чл. 11, ал. 2 от НВМОП до изтичането на срока за получаване на
офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли
офертата си. В наредбата не са посочени изисквания за начина, по който се извършва
промяната, допълването или оттеглянето.
Независимо от това след като офертата се подава в писмен вид, това означава, че
и промените или допълненията в нея, както и оттеглянето й, трябва също да се
извършат в писмен вид.
При липсата на изрична уредба може да се приеме, че промяната или
допълването на офертата се извършват чрез представяне в отделен плик на
документите, съдържащи направеното допълнение или изменение. По отношение на
допълнителната оферта ще важат същите изисквания, каквито към първоначално
подадената оферта. В този случай участникът следва да посочи върху плика, че
офертата е допълнение или изменение на вече подадена от него оферта.
Внимание
След като чл. 11, ал. 2 от НВМОП изрично посочва, че промени и допълнения в
офертата могат да се правят до изтичането на срока за получаване на офертите, по
аргумент за противното промените и допълненията в офертите, направени след този
срок, не следва да бъдат приемани и не бива да се взимат предвид при разглеждането и
оценяването на офертите. Няма пречка обаче участникът да оттегли офертата си след
изтичане на срока за получаване на офертите.
Оттеглянето на офертата без подаване на нова оферта може да се извърши с
изрично писмено заявление от участника или упълномощено от него лице.

Б. Назначаване на комисия за провеждане на процедурата
След изтичане на срока за получаване на офертите възложителят назначава
комисия за провеждане на открития конкурс, като определя нейния състав и резервните
членове. Комисията се обявява в деня, определен за отваряне на офертите (чл. 37, ал. 1
от НВМОП).
Назначаването на комисия става с писмен акт на възложителя.

Б.1. Състав на комисията
Комисията се състои най-малко от трима членове, един от които
задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи
необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с
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обекта и сложността на поръчката (чл. 18, ал. 2 от НВМОП). Външни експерти, освен
като членове, могат да участват в комисията за провеждане на процедурата и като
консултанти (чл. 18, ал. 3 от НВМОП). В този случай, те не стават част от състава на
комисията, не участват при вземане на решенията, а на определени етапи подпомагат с
експертни становища работата на комисията /напр. при разглеждане на офертите по
същество/.
При избора на външни експерти, възложителите могат да използват списъците,
поддържани от изпълнителния директор на АОП с помощта на професионални
сдружения и организации от различни браншове. Тези списъци с експерти са достъпни
на страницата на АОП в Интернет, но не са задължителни за използване.
За членове на комисията или нейни консултанти могат да бъдат определени
само лица, които декларират пред възложителя, че:
 нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на
определен участник;
 не са "свързани лица" по смисъла на Търговския закон∗ с участник в
процедурата или с посочените от него подизпълнители или с членове на техните
управителни или контролни органи;
 ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята
работа в комисията.
(чл. 19, ал. 1 и 2 от НВМОП)
Декларацията се представя на възложителя от всички членове на комисията и от
нейните консултанти, при назначаването им и на всеки етап от процедурата, когато
настъпи промяна в декларираните обстоятелства (чл. 19, ал. 3 от НВМОП).
Образец на декларация за обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от НВМОП
за член/консултант на комисия –Приложение № 39.

Б.2. Съдържание на акта за назначаване на комисията
Актът за назначаване на комисията трябва да съдържа:
 номер и дата на акта за назначаване на комисията;
 номер и датата на решението за откриване на процедурата;
 датата и номера на обявлението за обществена поръчка;
 състав на комисията, с посочване на имената, длъжността и квалификацията
на нейните членове;
 имена на външните експерти, които се привличат като консултанти на
комисията и тяхната квалификация;
 имена на резервните членове на комисията;
 краен срок за приключване на работата на комисията, който не може да бъде
по-дълъг от крайния срок на валидност на офертите, определен от възложителя в
обявлението за малка обществена поръчка;
 подпис на лицето, което издава заповедта и печат.
∗

По смисъла на Търговския закон “свързани лица” са: съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по
съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително; работодател и
работник; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; съдружниците; дружество и лице, което
притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството; лицата, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето лице; лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; лицата, едното от които е
търговски представител на другото; лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. лицата, които участват пряко
или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия,
различни от обичайните.
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Образец на заповед за назначаване на комисия/жури за провеждане на
процедура за възлагане на малка обществена поръчка/конкурс за проект - Приложение
№ 40.

Б.3. Заседания и решения на комисията
Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от наредбата, когато по обективни
причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си или е отстранен
поради наличие на обстоятелства по чл. 19, ал. 1 и не може да бъде заместен от
резервен член, възложителят следва да издаде заповед за определяне на нов член на
комисията. За да бъдат стабилни решенията на комисията, тя винаги трябва да заседава
в пълен състав, като отсъстващите членове се заместват от резервни или нови членове.
Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от всички нейни
членове. Когато член на комисията е гласувал против дадено решение, той е длъжен да
подпише протокола от заседанието на комисията с особено мнение. В този случай той е
длъжен писмено да изложи мотивите си, което може да се извърши и в отделен
документ - неразделна част от протокола на комисията (чл. 20, ал. 1 от НВМОП).

Б.4. Срок за работа на комисията
В акта за назначаване на комисията, възложителят трябва да определи срок за
работата й. Той трябва да бъде съобразен със сложността на обществената поръчка, но
във всички случаи не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите,
определен от възложителя в обявлението за малка обществената поръчка.
При открит конкурс комисията започва своята работа след получаване от
възложителя на списъка с участниците и подадените оферти. Работата на комисията
приключва с предаването на възложителя на съставения от нея протокол. От този
момент започва да тече срокът за произнасяне на възложителя с решение за класиране
на участниците и за определяне на изпълнител на малката обществена поръчка. Това
налага датата на предаване на протокола от комисията на възложителя да бъде
удостоверена по подходящ начин /напр. със завеждане на протокола в деловодната
система/.

В. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите
В.1. Отваряне на офертите
Отварянето на офертите се извършва в деня и часа, посочени в обявлението. При
промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците трябва да бъдат
уведомени писмено.
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители могат да
присъстват при отварянето на пликовете и проверката на съответствието на офертите
със списъка на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
Пликовете се отварят по реда на тяхното постъпване и се проверява
съответствието на офертите със списъка на документите.
Внимание
При отваряне на офертите най-малко трима от членовете на комисията
подписват плика с предлаганата цена, а когато критерият за оценка е икономически
най-изгодната оферта, се подписват и всички приложения в офертата, които комисията
ще оценява съгласно обявените критерии (чл. 38, ал. 3 от НВМОП).
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В.2. Основания за отстраняване от участие в процедурата
Проверката за съответствието на офертите с предварително обявените от
възложителя условия се извършва след приключване на проверката за съответствие на
съдържанието на офертите със списъка на документите. В тази процедура комисията
може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да иска разяснения
относно сертификатите и документите, представени съгласно чл. 50 – 53 от ЗОП, както
и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за
обстоятелствата, посочени в офертата.
Основанията за отстраняване на участници и оферти от участие в открития
конкурс могат да бъдат разделени на две групи:
 основания, при които офертата се предлага за отстраняване преди
разглеждането и оценяването й;
 основания, при които офертата се предлага за отстраняване в процеса на
разглеждането и оценяването й.
а) основания, при които участниците и офертите се предлагат за
отстраняване преди разглеждането и оценяването на офертите
При наличието тези основания комисията е длъжна да предложи за отстраняване
нередовните участници и оферти от участие в процедурата и не разглежда и оценява
офертата.
Предвидените в наредбата основания от тази група са:
1. липса на някой от необходимите документи в офертата (чл. 21, ал. 1, т. 1 от
НВМОП);
Според посочения текст комисията отстранява от участие в процедурата
участник, който не е представил някой от необходимите документи в офертата,
изброени в чл. 13 от НВМОП.
Посоченото основание за отстраняване е налице, когато липсва някой от
документите, а не когато съдържанието му не е съобразено с изискванията на
възложителите. Така например на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от наредбата следва да
бъдат отстранени от участие в процедурата оферти, в които липсва:
 декларации по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП;
 плик с предлагана цена;
 легализиран превод на документа за регистрация на участник –
чуждестранно лице,
 декларации по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, когато възложителят е посочил в
обявлението това основание за отстраняване.
2. наличие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или наличие на
обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, посочени в обявлението (чл. 21, ал. 1, т. 2 и
ал. 2 от НВМОП );
ЗОП изисква по отношение на участниците да не са налице обстоятелствата,
посочени в чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, посочени
в обявлението. Обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5- от ЗОП и чл. 47, ал. 2 от ЗОП са
разгледани в точка ІІІ, б. А от настоящата глава.
Посоченото основание за отстраняване от участие в процедурата е налице,
когато декларациите, изисквани от възложителя, са представени, но от тях става ясно,
че по отношение на участник или на подизпълнител или на участник в обединение
съществува пречка за участие в процедурата.
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Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва
да отговаря на изискванията по чл. 47 от ЗОП в държавата, в която е установен (чл. 48,
ал. 1 от ЗОП). Съгласно § 1, т. 7 от Допълнителната разпоредба на ЗОП установяване
означава:
 по отношение на физическите лица – отечественото им право по смисъла на
чл. 48 на Кодекса на международното частно право;
 по отношение на юридическите лица - правото на държавата, определено
съгласно чл. 56 на Кодекса на международното частно право;
 по отношение на обединенията, които не са юридически лица – правото на
държавата, в която са регистрирани или учредени.
Внимание
Отстраняването на участниците от процедурата в случаите по чл. 47, ал. 1 и 5 от
ЗОП е безусловно и не зависи от преценката на възложителя. Напротив, отстраняването
им от участие в процедурата в случаите по чл. 47, ал. 2 от ЗОП е възможно само, ако в
обявлението възложителят изрично е посочил наличието на тези обстоятелства като
основание за отстраняване.
3. непълна оферта или оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на възложителя (чл. 21, ал. 1, т. 3 от НВМОП);
Непълна е офертата, която не съдържа всички данни, изисквани от възложителя.
Така например на основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от НВМОП поради непълнота на
офертата от участие трябва да бъдат отстранени оферти, които не съдържат данни за:
 срока за изпълнение на поръчката;
 дела на участие на подизпълнителите, когато офертата предвижда участие на
подизпълнители;
Оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя
е оферта, която съдържа всички необходими данни, но предложенията в нея не са
съобразени с изискванията на възложителя. Така например на основание чл. 21, ал. 1, т.
3 от НВМОП поради несъответствие на офертата с предварително обявените условия
на възложения трябва да бъдат отстранени от участие оферти, в които:
 са предложени варианти, въпреки че в обявлението възложителят е забранил
предлагането на варианти в офертите;
 данните за техническите възможности и квалификация на участника не
съответстват на изискванията в обявлението;
 срокът за изпълнение на поръчката е по-дълъг от посочения в обявлението
краен срок.
4. несъответствие на офертата с изискванията на чл. 14, ал. 2 от НВМОП (чл. 21,
ал. 1, т. 4 от НВМОП);
Както вече беше посочено, чл. 14, ал. 2 от НВМОП изисква предлаганата с
офертата цена да се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
“Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.
При това положение на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 от НВМОП следва да бъдат
отстранени от участие оферти, при които ценовото предложение е:
 в един и същ плик с останалата част от офертата, без да е отделено в
самостоятелен плик, поставен в плика с офертата;
 в прозрачен плик;
 в незапечатан плик;
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 в скъсан плик;
 в плик без надпис “Предлагана цена”.
5. подаване на оферта от участник, дал съгласие и посочен като подизпълнител в
офертата на друг участник (чл. 12, ал. 4 от ЗОП);
Подаването на самостоятелна оферта от лице, което е дало съгласие и е
посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не е предвидено изрично
като основание за отстраняване от участие в чл. 21, ал. 1 от НВМОП. Същевременно
обаче такава забрана се съдържа в чл. 12, ал. 4 от наредбата и липсата на това
основание в чл. 21, ал. 1 не може да доведе до пренебрегване и неприлагане на тази
забрана.
В тези случаи комисията трябва да прецени внимателно:
 дали лицето, посочено като подизпълнител в офертата на някой от
участниците е идентично с лице, подало самостоятелна оферта (възможно е
например да има малка разлика в наименованието, вида юридическо лице и др.,
които да сочат, че става дума за различни лица), и
 дали от офертата на участника е безспорно ясно, че лицето, подало
самостоятелна оферта, е дало съгласие да бъде подизпълнител на участника
(възможно е например представените декларации да не са подписани от
съответните лица).
Ако комисията установи по безспорен начин, че подалото самостоятелна оферта
лице е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, тя трябва да отстрани от
участие това лице поради нарушаване на забраната по чл. 12, ал. 4 от НВМОП.
6. подаване на повече от една оферта (чл. 12, ал. 1 от НВМОП);
Подаването на повече от една оферта от един и същ участник също не е
предвидено изрично като основание за отстраняване от участие в чл. 21, ал. 1 от
НВМОП. Същевременно обаче такава забрана се съдържа в чл. 12, ал. 1 от наредбата и
липсата на това основание в чл. 21, ал. 1 не може да доведе до пренебрегване и
неприлагане на тази забрана.
б) основания, при които офертата се предлага за отстраняване в процеса на
разглеждането и оценяването й
НВМОП урежда само едно основание за отстраняване на офертата в процеса на
разглеждането и оценяването й - необоснованост на предложената цена (чл. 39 от
НВМОП).
Съгласно чл. 39, ал. 1 от наредбата ако някой участник предложи цена, която е
по-ниска с повече от 30 на сто от средната цена на останалите оферти за конкретната
обществена поръчка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка
за предложената цена. Комисията определя разумен срок за представяне на
обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 работни дни след получаване на
искането за това.
Комисията може да приеме писмената обосновка и да не отстрани офертата,
когато са посочени обективни фактори, свързани със:
 оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
 предложеното техническо решение;
 наличието на изключително благоприятни условия за участника;
 икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
 получаване на държавна помощ.
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Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията
прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага на
възложителя офертата да се отхвърли.
Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена
поради получена държавна помощ, за която не е представено доказателство в
определения срок, тя предлага офертата да се отхвърли.
Внимание
В НВМОП липсва уредба на хипотезата, при която комисията е допуснала до
разглеждане и оценяване дадена оферта и е отворила плика с ценовото предложение, но
в процеса на разглеждане и оценяване на офертата констатира, че е налице основание за
отстраняване на офертата от участие преди допускането й до разглеждане и оценяване.
В този случай комисията следва да предложи за отстраняване от участие офертата и да
преустанови разглеждането и оценяването й, като посочи в протокола не само мотивите
за отстраняването на офертата, а и моментът, в който офертата е отстранена.

В.3. Разглеждане и оценяване на офертите
До разглеждане по същество се допускат само оферти на участници, за които
комисията на предходния етап от работата си е установила, че отговарят на поставените
от възложителя изисквания.
Разглеждането и оценяването на офертите се извършва в съответствие с
предварително избраният критерий, посочен в обявлението (чл. 40, ал. 1 от НВМОП).
Внимание
Когато възложителят не е ограничил възможността за представяне на варианти в
офертата, комисията не може да отхвърли вариант само на основание, че изборът на
този вариант би довел до сключване на договор за услуги вместо на договор за
доставки или обратно (чл. 40, ал. 2 от НВМОП).
Тази забрана е свързана с разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ЗОП при възлагане на
обществена поръчка, която включва едновременно доставка на стоки и предоставянето
на услуги и стойността на услугите е по-голяма от стойността на стоките, възлагането
се извършва при условията и по реда, предвидени за услугите. В съответствие с този
законов текст в тези случаи възложителят може да обяви малка обществена поръчка за
услуга и съответно участниците трябва да съобразят предложените от тях цени на
стоките и услугите с обявлението за обществената поръчка и вида на договора, който
ще се сключи. Ако обаче възложителят не е ограничил възможността за представяне на
варианти в офертата, няма пречка участниците да представят в офертата освен вариант,
съобразен с обявения вид на договора, така също и вариант, който би довел до
сключване на договор за доставка, а не на договор за услуга.
Комисията класира участниците въз основа на резултатите, получени при
разглеждане и оценяване на офертите, съобразно обявения критерий:
1. най-ниска цена;
2. икономически най-изгодна оферта.
Внимание
При оценяването комисията е длъжна да използва само посочените показатели
за оценка, отредената им тежест, както и методиката за оценка спрямо всички оферти,
допуснати до етапа на оценяване.
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В.4. Оценяване при варианти на офертите
Когато обявеният критерий за оценка е „икономически най-изгодна оферта” и
възложителят е допуснал представяне на варианти на офертите, всеки вариант, който
комисията на етапа на разглеждане на офертите по същество е преценила, че отговаря
на минималните изисквания, следва самостоятелно да бъде подложен на оценка. При
оценяването на съответния вариант, спрямо него се прилагат показателите за оценка и
обявената от възложителя тежест в комплексната оценка.
Всеки предложен вариант в офертата на даден участник следва да получи
самостоятелна оценка от комисията. В етапа на класиране участникът ще бъде
представен само от един вариант на офертата си – онзи, който е получил най-висока
комплексна оценка.

В.5. Протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите
Резултатите от работата на комисията се отразяват в протокол. При провеждане
на поредица от заседания на комисията е възможно да се съставят отделни протоколи,
стига в тяхната съвкупност да съдържат информация за всички действия от работата на
комисията.
Чл. 41, ал. 1 от НВМОП поставя определени изисквания към съдържанието на
протокола на комисията. В него трябва да бъдат посочени:
 състав на комисията и списък на консултантите /ако има такива/;
 списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от
процедурата, и мотивите за това;
 становищата на консултантите /ако има такива/;
 резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти,
включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по
всеки показател, когато критерият за оценка е „икономически най-изгодната
оферта”;
 класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и
оценяване;
 дата на съставяне на протокола.
Протоколът задължително се подписва от всички членове на комисията,
включително от тези, които са изразили особено мнение. Комисията е длъжна да
предаде протокола от работата си на възложителя, заедно с цялата документация. С
това действие комисията приключва своята работа.
Образец на протокол от дейността на комисия по разглеждане, оценка и
класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на малка обществена
поръчка – Приложение № 41.
Внимание
Според чл. 42, ал. 4 от НВМОП при писмено искане от участник възложителят е
длъжен в 3-дневен срок от получаването му да осигури достъп до протокола на
комисията.
Съгласно ал.5 на чл. 42 от НВМОП при писмено искане от участник
възложителят е длъжен в 3-дневен срок от получаването на искането да предостави
копие от протокола.
Възложителят може да откаже достъп или копие до някои от данните,
съдържащи се в протокола, когато предоставянето им противоречи на нормативен акт
или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията - например лични данни
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по смисъла на Закона за защита на личните данни, данни съставляващи търговска тайна
на участниците и др.

В.6. Електронен търг
Съгласно чл. 7, ал. 1 от НВМОП възложителите могат да определят изпълнител
на обществена поръчка при открит конкурс чрез използване на електронен търг, когато
техническите спецификации на малката обществена поръчка могат да бъдат точно
определени (чл. 7, ал. 1 от НВМОП).
Електронният търг не може да се прилага:
 за малки обществени поръчки за услуги или строителство, които имат за
предмет интелектуална дейност, и
 ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
Възложителят посочва в обявлението за малка обществена поръчка
използването на електронен търг.
Внимание
При провеждането на електронен търг не може да се променя предметът на
поръчката, посочен в обявлението и в спецификациите (чл. 7, ал.4, изр. 2 от НВМОП).
Провеждането на електронен търг се извършва при условията и по реда на чл. 31
- 34 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчка.
Правилата за електронния търг са разписани подробно в раздел първи,
глава втора, точка ІІ, б. Д.4.2.

ІV. Приключване на процедурата
А. Определяне на изпълнител
Не по-късно от пет работни дни след приключване на работата на комисията
възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и
участника, определен за изпълнител (чл. 42, ал. 1 от НВМОП).
В съдържанието на решението по чл. 42, ал. 1 от НВМОП задължително се
включва:
 данни за възложителя;
 номер и дата на решението;
 правно основание за издаването му – чл. 42, ал. 1 от НВМОП и протокол на
комисията за провеждане на процедурата /номер и дата/;
 номер и дата на решението за откриване на процедурата за възлагане на
малка обществена поръчка;
 датата и пореден номер на обнародваното обявление за малка обществена
поръчка;
 отстранените участниците, и мотивите за това;
 класиране в низходящ ред на всички участници, чиито оферти са били
оценени от комисията за провеждане на процедурата;
 определяне на участника, класиран на първо място за изпълнител на малката
обществена поръчка;
 орган и срок за обжалване;
 име, длъжност и подпис на възложителя.
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Внимание
Когато обществената поръчка е с обособени позиции, в решението по чл. 42,
ал.1 от НВМОП се отразяват класирането на участниците по всяка от позициите,
отстранените от участие по съответната позиция и мотивите за това. Възложителят
трябва да определи изпълнител на малката обществена поръчка по всяка позиция.
Образец на решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на
малка обществена поръчка – Приложение № 43.
Съпоставянето на чл. 42, ал. 1 от НВМОП с чл. 43, ал. 1 от НВМОП дава
основание да се направи извод, че възложителят е ограничен в преценката си и не може
да се отклони от посоченото в протокола на комисията, нито да промени класирането
или да определи за изпълнител друг освен участника, класиран от комисията на първо
място, да отстрани допуснат участник или оферта или по какъвто и да е начин да
промени решенията на комисията, отразени в протокола.

А.1. Уведомяване на участниците за решението по чл. 42, ал. 1 от
НВМОП
В срок от 3 календарни дни, препис от решението за класиране на участниците и
за определяне на изпълнител на малка обществена поръчка се изпраща на всички лица,
които са подали оферти в открития конкурс. Право да бъдат уведомени за това решение
имат както класираните участници, така и тези, които са отстранени от участие.
Уведомяването се извършва от възложителя по някои от следните начини:
 лично срещу подпис;
 с препоръчано писмо с обратна разписка;
 по факс;
 по електронен път при спазване на Закона за електронния документ и
електронния подпис.
В интерес на възложителя е да получи надлежно доказателство за датата на
получаване на преписа от решението от всеки участник в процедурата. По този начин,
може да бъде изчислен крайният срок за обжалване на решението за всеки участник.

А.2. Освобождаване на гаранциите за участие на отстранените и
класираните участници
В срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на
възложителя за определяне на изпълнител гаранциите за участие (ако такива са
поискани) на отстранените и на класираните участници се освобождават от
възложителя. Ако в срока за обжалване някой от отстранените участници обжалва
решението, възложителят може да задържи неговата гаранция до решаване на спора
(чл. 29, т. 2 от НВМОП).
Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него. Освобождаването на гаранциите може
да се извърши чрез превод по банков път на внесената сума по сметка на участника или
в брой срещу съответен документ, удостоверяващ получаването на сумата.
Когато е представена банкова гаранция, освобождаването й се извършва чрез
връщане на оригинала на банковата гаранция от възложителя на съответния участник.

А.3. Последици на решението на възложителя по чл. 42, ал. 1 от НВМОП
Решението на възложителя за класиране на участниците и за определяне на
изпълнител има няколко последици:
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 от датата на уведомяване или узнаване за решението, възниква възможност
за обжалването му пред Комисията за защита на конкуренцията;
Срокът, в който може да се упражни правото на обжалване започва да тече от
деня следващ датата на уведомяване на всеки отделен участник. В този смисъл,
изтичането на 10 дни от датата на изпращане на решението до участниците по някои от
допустимите способи, не дава право на възложителя да предприеме действия за
сключване на договор. Той трябва да изчака изтичането на срока за обжалване по
отношение на всеки от участниците.
Когато по една или друга причина даден участник не е бил уведомен за
решението, той може да упражни правото си да го обжалва в 10-дневен срок от
узнаване за издаването на решението.
 постъпване на искания за достъп до протокола на комисията за
провеждане на процедурата;
 от този момент възниква правото и задължението на възложителя да покани
класирания на първо място и определен за изпълнител участник за
сключване на договора за обществена поръчка.

Б. Сключване на договор за малка обществена поръчка
Б.1. Предпоставки за сключване на договора
Договор може да бъде сключен, ако решението за определяне на изпълнител не е
обжалвано или ако жалбоподателят не е поискал налагане на временна мярка.
Съгласно чл. 32, ал. 1 от НВМОП за да бъде сключен договор участникът,
определен за изпълнител, трябва да представи:
1. документите по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП
Документите по чл. 47, ал. 9 са:
а. свидетелство за съдимост
Този документ се представя от:
 определения изпълнител, когато той е физическо лице или едноличен
търговец;
 от управителя или от всички членове – физически лица от управителните
органи на определения изпълнител – юридическо лице;
 от всички физически лица, които представляват членове на управителните
органи на определения изпълнител, когато тези членове са юридически лица;
При посочени в офертата подизпълнители, аналогичните на посочените по-горе
лица представят свидетелства за съдимост.
Чрез свидетелството за съдимост се удостоверява обстоятелството по чл. 47, ал.
1, т. 1 от ЗОП
б. удостоверения за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП
При сключване на договора за малка обществена поръчка, определеният
изпълнител, както и посочените в офертата му подизпълнители /ако има такива/,
представят удостоверение, издадено от съответния съд по регистрация, което доказва,
че посочените лица не са:
 обявени в несъстоятелност;
 в производство по ликвидация;
в. удостоверение за обстоятелството по чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП
Този документ се представя от определения изпълнител и от неговите
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подизпълнители, само когато възложителят в обявлението за обществена поръчка е
поставил изискването по чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП – участникът да не е лишен от право
да упражнява определена професия или дейност.
г. удостоверение за обстоятелството по чл. 47, ал. 2, т. 1 от ЗОП
С това удостоверение се доказва, че определеният изпълнител не е в
производство по обявяване в несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че е
чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националното му
законодателство.
Внимание
Представянето на съдебно удостоверение, че определеният изпълнител или
негов подизпълнител не се намират в производство за обявяване в
несъстоятелност е необходимо, само когато възложителят в обявлението за
обществена поръчка е поставил подобно ограничение за участие в процедурата.
д. удостоверения за липса на публични задължения към държавата и към
общини, от които да е видно, че участникът няма парични задължения към държавата и
към общини по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията, ако това е било предвидено в
обявлението за обществената поръчка.
Съгласно чл. 48, ал. 2 от ЗОП участникът – чуждестранно физическо или
юридическо лице, определен за изпълнител, преди сключването на договора трябва да
представи документи, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен
регистър или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от
държавата, в която е установен, за същите обстоятелствата, които се удостоверяват с
изброените документи.
2. документ за внесена гаранция за изпълнение на договора от определения
изпълнител;
Условията и размерът на гаранцията за изпълнение са определени от
възложителя в договора и не могат да бъдат променяни от участника, определен за
изпълнител.
Документите, удостоверяващи внасянето на гаранцията за изпълнение, са
аналогични с документите, удостоверяващи внасянето на гаранцията за участие и са
посочени в точка ІІІ, б. А от настоящата глава.
3. представяне на документ за регистрация на юридическо лице, когато
избраният изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица и
възложителят в обявлението за малка обществена поръчка е поставил изискване за
създаване на такова.

Б.2. Страни по договора и срок за сключване
Възложителят сключва писмен договор за малка обществена поръчка с
участника, определен за изпълнител на поръчката.
Ако участникът не представи посочените по-горе документи, възложителят
може да определи за изпълнител класирания на второ място участник и да сключи
договор с него или да прекрати процедурата (чл. 32, ал. 2 от НВМОП).
Договорът за малка обществена поръчка се сключва в 15-дневен срок след
изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител, в
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случаите, когато не е подадена жалба или е подаден жалба, но не е поискано налагане
на временна мярка (чл. 31, ал. 1 и 3 от НВМОП).
Когато срещу решението за определяне на изпълнител е подадена жалба и е
направено искане за налагане на временна мярка, възложителят сключва договор в 15дневен срок от влизането в сила на определението, с което се отхвърля искането за
налагане на временна мярка.
Внимание
Ако участникът не представи посочените документи в чл. 32, ал. 1 от НВМОП
или не изпълни задължението за сключване на договор в срока, определен в наредбата,
възложителят има право да задържи гаранцията му за участие в процедурата.
Срокът по чл. 31, ал. 3 от НВМОП има инструктивен характер. Неспазването на
срока по обективни причини не препятства възможността за сключването на договора.
Когато без обективни причини изпълнителят не се яви в определеният от възложителя
срок за сключване на договора или изрично откаже да сключи договор, възложителят
може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран
участник (чл. 43, ал. 2 от НВМОП).

Б.3. Съдържание на договора
Съдържанието на договора за възлагане на малка обществена поръчка се
определя от проекта на договор, изготвен от възложителя и задължително включва:
 всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител (чл.
31, ал. 2 от НВМОП);
След като участникът е спечелил поръчката с предложенията в представената от
него оферта, те трябва да бъдат възпроизведени в договора, тъй като след приключване
на процедурата отношенията между възложителя и изпълнителя се уреждат с договора.
Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение и
възложителят е включил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице,
новосъздаденото дружество е обвързано от офертата, подадена от обединението.
 условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение (чл. 30 от НВМОП);
 срок на договора;
Договорът за обществена поръчка задължително трябва да включва срок за
изпълнение на доставките, услугите или строителството, предмет на конкретната
обществена поръчка, тъй като в чл. 31, ал. 5 от НВМОП има забрана за сключването на
безсрочни договори за малки обществени поръчки.
 други гаранции за изпълнение в случаите, определени със закон (чл. 26, ал. 4
от НВМОП).
Внимание
Страните по договор за малка обществена поръчка не могат да го изменят (чл.
33, ал. 1 от НВМОП). Изключение от това правило се допуска само в случаите,
посочени в чл. 43, ал. 2 от ЗОП:
 когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на
договора; или
 при изменение на държавно регулирани цени; или
 намаляване на договорените цени в интерес на възложителя
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НВМОП не съдържа задължение в договора да бъдат уредени изрично и
хипотезите за предсрочното му прекратяване. Както всеки договор, така и договорът за
малка обществена поръчка се прекратява на основанията, посочени в закона и в
договора. Същевременно обаче наредбата урежда едно специфично основание за
прекратяване на договора – съгласно чл. 33, ал. 2 възложителят може да прекрати
договор за малка обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали
след сключването му, той не е в състояние да изпълни задълженията си.

Б.4. Изпращане на информация до АОП
В съответствие с чл. 34, ал. 1 от НМВОП възложителят е длъжен да изпрати
информация за всеки сключен договор в резултат на проведена процедура за малка
обществена поръчка до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки не
по-късно от 7 дни след сключването му.
Информацията се изготвя съгласно образеца по чл. 19, ал. 7 от ЗОП.
Информацията, оповестяването на която противоречи на закон, не се вписва в
Регистъра на обществени поръчки, като в този случай възложителят мотивира това
пред АОП.
Образец на информация за сключен договор за малка обществена поръчка Приложение № 13.
Изпращане на допълнителна информация до Агенцията по обществени
поръчки
Чл. 5, ал. 3 от ППЗОП урежда три хипотези, в които възложителят следва да
изпрати допълнителна информация до Агенцията по обществени поръчки за
вписване в Регистъра на обществените поръчки във връзка с договорите за малки
обществени поръчки.
Първата хипотеза, при която възложителят трябва да изпрати допълнителна
информация, е свързана със случаи, в които при сключването му договорът за
обществена поръчка не съдържа точна стойност, която може да бъде посочена в
първоначалната информация по чл. 34, ал. 1 от НВМОП. След приключване
изпълнението на договора, възложителят трябва да изпрати информация за стойността
на договора.
Втората хипотеза на изпращане на допълнителна информация е свързана със
случаи, когато първоначално определената стойност на договора, посочена в
информацията по чл. 34, ал. 1 от НВМОП не съвпада с фактически изплатените суми по
договора при неговото приключване.
Третата хипотеза е свързана с предсрочно прекратените договори за малки
обществени поръчки, без оглед на основанието за това. Допълнителната информация
обхваща както уведомление за факта на предсрочното прекратяване, така и за размера
на изплатените на изпълнителя суми до момента на прекратяването /ако има такива/.
Срокът за изпращане на допълнителната информация е 7-дневен и тече от
прекратяването на договора или от приключване на неговото изпълнение (чл. 7, ал. 1,
т. 3 от ППЗОП).
Образец на информация за удължаване/прекратяване на динамична система за
доставки и за промяна в стойността на договор - Приложение №19.

В. Прекратяване на процедурата без сключване на договор
Когато договор не може да бъде сключен, процедурата за възлагане на
поръчката се прекратява.
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Внимание
При провеждане на процедура, при която предмета на обществената поръчка е
разделен по обособени позиции, прекратяването може да не засегне цялата процедура, а
само някоя/и от обособените позиции. В този случай, не съществува пречка по
позициите, за които няма прекратяване, да се издаде решение по чл. 42, ал. 1 от
НВМОП и да се сключи договор за малка обществена поръчка.

В.1. Основания за прекратяване
В чл. 24, ал. 1 от НВМОП се съдържат изрично и изчерпателно посочени
условия, при наличието на които законосъобразно може да бъде взето решение за
прекратяване на процедурата.
Съгласно чл. 24, ал. 1 от НВМОП възложителят прекратява процедурата за
възлагане на малка обществена поръчка с мотивирано решение, когато:
1. не са подадени оферти или няма допуснати участници;
Ако е подадена само една оферта, процедурата не може да бъде прекратена и
конкурсът трябва да се проведе. Липсата на допуснати участници означава, че по
отношение на всички оферти или участници са били налице основания за
отстраняването им от участие.
2. всички оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя
условия.
Съдържанието на това основание в известна степен се припокрива с основанието
по т. 1 - липсата на допуснати участници, тъй като едно от основанията за недопускане
на участниците е несъответствието на офертата с предварително обявените от
възложителя условия. Поради това може да се направи извод, че основанието по т. 1 ще
бъде налице, когато участниците са отстранени поради това, че по отношение на тях
самите е налице несъответствие с условията, обявени от възложителя (например
наличие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 или ал. 2 от ЗОП, несъответствие с
изискванията за технически възможности и квалификация, посочени в обявлението и
др.), а не поради несъответствието на офертите (например непълна оферта, липсващи
документи, определяне на срок на валидност на офертата, по-кратък от предвидения в
обявлението и др.)
3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя
условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури.
Това основание за прекратяване на процедурата ще бъде налице, когато
предложените от всички участници цени надхвърлят очакваната от възложителя цена и
той не е в състояние да осигури необходимите средства за изпълнение на задълженията,
които трябва да поеме с договора за възлагане на поръчката.
Внимание
При прекратяване на процедурата на това основание възложителят:
 е длъжен да възстанови на участниците направените от тях разходи за
закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от
решението за прекратяване (чл. 24, ал. 4 от НВМОП);
 не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или поголяма от посочената в решението при провеждане на следваща процедура в
рамките на същата година.
4. първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор;
233

5. отпадне необходимостта за провеждане на процедурата в резултат на
съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури
финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл
да предвиди;
Две са кумулативните изисквания за прилагането на това основание за
прекратяване:
 да има съществена промяна в обстоятелствата (включително невъзможност
да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката), водеща до отпадане
на необходимостта за провеждане на процедурата; и
 възложителят да не е могъл да предвиди причините за това;
Основание за прекратяване на процедурата по този текст ще има например,
когато:
♦ стоките, за чиято доставка възложителят е започнал процедура, му бъдат
дарени или предоставени безвъзмездно, поради което отпада необходимостта
от провеждането на процедурата по причини, които той не е могъл да
предвиди;
♦ на възложителя не му бъдат предоставени в пълен размер планираните
бюджетни средства за съответния период.
Внимание
При прекратяване на процедурата на това основание възложителят е длъжен да
възстанови на участниците направените от тях разходи за закупуване на
документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за
прекратяване (чл. 24, ал. 4 от НВМОП).
6. установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да
бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
Такова нарушение би било например необнародване на обявлението в
“Държавен вестник” или допуснато съществено несъответствие между съдържанието
на обявлението, подписано от възложителя и обнародваното обявление, неспазване на
минималните срокове за представяне на оферта, предвидени в НВМОП.
Внимание
При прекратяване на процедурата на това основание възложителят е длъжен да
възстанови на участниците направените от тях разходи за закупуване на
документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за
прекратяване (чл. 24, ал. 4 от НВМОП).
7. поради наличие на някое от основанията по чл. 32 не се сключва договор за
малка обществена.

В.2. Съдържание на решението за прекратяване
Решенията за прекратяване имат общи елементи, задължителни за всяко
решение независимо от основанието за прекратяване, както и специфични елементи,
които се различават в зависимост от основанието за прекратяване.
Решението за прекратяване на процедурата съдържа:
 данни за възложителя;
 номер и дата на решението;
 номер и дата на решението за откриване на процедурата по възлагане на
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малка обществена поръчка;
 датата и пореден номер на обнародваното обявление за малка обществена
поръчка;
 правно и фактическо основание за прекратяване на процедурата;
 посочване на най-ниската оферирана цена в процедурата /при прекратяване
на основание чл. 24, ал. 3 от НВМОП), поради недостиг на финансов ресурс на
възложителя/;
 възстановяване на разноските за закупуване на документацията за участие
/при прекратяване на основание чл. 24, ал. 1, т. 3, 5 или 6 от НВМОП/;
 орган и срок за обжалване;
 име, длъжност и подпис на възложителя.
Образец на решение за откриване/прекратяване на процедура и за удължаване
на срокове - Приложение№ 16.

В.3. Последици от решението за прекратяване
При прекратяване на процедурата възложителят е длъжен:
 да уведоми участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на
малка обществена поръчка в 3-дневен срок от решението за прекратяване, като
изпрати копие от него;
 в същия срок да изпрати копие от решението за прекратяване до
изпълнителния директор на АОП (чл. 24, ал. 2 от НВМОП);
 да освободи гаранциите на всички участници в срок 3 работни след
изтичането на срока за обжалване на решението за прекратяване, без да дължи
лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Ако в
срока за обжалване някой от участниците обжалва решението за определяне на
изпълнител, възложителят може да задържи гаранцията му до решаването на
спора (чл. 28, ал. 3 и чл. 29, т. 2 от НВМОП).
Внимание
При прекратяване на процедурата възложителят може да открие нова процедура
за възлагане на малка обществена поръчка със същия предмет само когато решението
за прекратяване не е обжалвано или ако е обжалвано - спорът е решен (чл. 25 от
НВМОП).

Глава трета
ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
І. Понятие, приложно поле и структура на процедурата
Публичен търг е процедура за възлагане на малки обществени поръчки за
доставка, при която качествените показатели и характеристики на предмета на
поръчката са изчерпателно и точно определени по такъв начин, че кандидатите могат
да предлагат само цена по-ниска от началната тръжна цена (чл. 4, ал. 2 от НВМОП).
Следователно условията, които трябва да са налице, за да може възложителят да
вземе решение за провеждане на публичен търг, са:
1. малката обществена поръчка да е за доставка, и
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2. предметът на поръчката да е така определен като качествени показатели и
характеристики, че кандидатите да не могат да предлагат друго освен цена.
При публичният търг няма ограничение във вида на стоките, чиято доставка е
обект на обществената поръчка.

Структурата на публичния търг може да бъде условно разделена на три
етапа:
1. Откриване на процедурата
 Вземане на решение за откриване на процедурата;
 Подготовка на обявление;
 Подготовка на документация за участие в процедурата;
 Оповестяване на решението и обявлението;
2. Провеждане на процедурата:
 Подаване и приемане на заявления за участие;
 Назначаване на комисия за провеждане на процедурата;
 Провеждане на публичния търг;
3. Приключване на процедурата:
 Определяне на изпълнител на малката обществена поръчка;
 Сключване на договор;
 Прекратяване на процедурата без сключване на договор.

ІІ. Откриване на процедурата
Подготовката и провеждането на процедурата за възлагане на малка обществена
поръчка чрез публичен търг се извършва от възложителя. Всички действия на
възложителя към кандидатите са в писмен вид (чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 от НВМОП).

А. Вземане на решение за откриване на процедурата
Решението за откриване на процедура по възлагане на малка обществена
поръчка чрез публичен търг трябва да бъде в писмена форма.
Възложителите ползват образец на решение, утвърден от изпълнителния
директор на АОП, който съдържа:
 номер и дата на решението;
 данни за възложителя /наименование, адрес, лице за контакти и др./;
 правно основание за откриване на конкретната процедура;
При публичния търг по НВМОП в решението като правно основание се
посочват чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 2 от НВМОП.
 посочване на обекта и описание на предмета на малката обществена поръчка
 одобряване на документацията за участие в процедурата и на обявлението за
малка обществена поръчка;
 срок и орган, пред който може да се обжалва решението;
 подпис на възложителя или на лицето, което го представлява.
Няма правна пречка в решението възложителят да включи и други данни, ако
прецени това за необходимо – например:
 началната тръжна цена;
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 стъпката, чрез която се намалява началната тръжна цена, която се определя
от възложителя в размер между 1 и 10 на сто от началната тръжна цена;
 мястото, деня и началния час на провеждането на търга.
Внимание
Възложителите нямат право да включват в решението условия или изисквания,
които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в
обществените поръчки (чл. 9 от НВМОП).
Образец на решение за откриване/прекратяване на процедура и за удължаване
на срокове - Приложение№ 16.

Б. Подготовка на обявление
Подготовката на обявление за малка обществена поръчка е съществен елемент
от етапа „откриване на процедурата”. Обявлението следва да бъде изготвено преди
вземането на решение за откриване на процедурата, тъй като чл. 5, ал. 1 от НВМОП
изисква обявлението да бъде одобрено с решението за откриване на процедурата.
Обявленията за обществени поръчки се изготвят по образци, утвърдени от
министъра на икономиката и енергетиката. Те са достъпни на електронната страница на
АОП в Интернет на адрес: www.aop.bg.
При възлагане на малка обществена поръчка чрез публичен търг, възложителят
трябва да посочи в обявлението и:
 началната тръжна цена;
 стъпката, чрез която се намалява началната тръжна цена, която се определя
от възложителя в размер между 1 и 10 на сто от началната тръжна цена;
 мястото, деня и началния час на провеждането на търга.
Допълнително съдържание на обявлението
В обявлението възложителят може, ако прецени за необходимо, да включи и
други условия или изисквания. Те могат да бъдат:
1. запазване на право за участие в процедурата за специализирани
предприятия или кооперации на лица с увреждания;
Поставянето на това условие от страна на възложителя е възможно само при
малки обществени поръчки, обектът на които е включен в списък, утвърден от
Министерския съвет, както и когато малката обществена поръчка ще се изпълнява по
програми за защита на заетостта на хора с увреждания. (чл.6, ал. 3 от НВМОП).
Легално определение на понятието “специализирани предприятия или
кооперации на лица с увреждания” е дадено в § 1, т. 25 от Допълнителната разпоредба
на ЗОП. Съгласно този текст “специализирани предприятия или кооперации на лица с
увреждания” са тези по смисъла на чл. 28, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с
увреждания или техният еквивалент, съгласно законодателството на държава членка.
2. изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (чл. 6, ал. 2 от
НВМОП);
3. изисквания за изпълнението на малката обществена поръчка, свързани с
опазването на околната среда, безработицата и откриването на работни места за лица с
увреждания, при спазване на изискванията на чл. 9 от НВМОП.
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4. обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, които са основание за отстраняване
на участниците;
5. минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на
кандидатите, техническите възможности и квалификация, когато възложителят
определя такива, както и документите, чрез които те се доказват;
НВМОП не задължава възложителите да поставят изисквания за икономическо и
финансово състояние, както и за технически възможности и/или квалификация на
кандидатите в процедурата.
Когато възложителят реши да постави такива изисквания, те трябва да бъдат
описани в обявлението за малка обществена поръчка. В този случай законът изисква от
възложителите да посочват минимални изисквания, които гарантират, че съответният
кандидат може да изпълни конкретната малка обществена поръчка. В обявлението
задължително се посочват и документите по чл. 50 и/или 51 от ЗОП, с които
кандидатите ще доказват съответствието си с поставените изисквания.
В обявлението могат да бъдат включени и други изисквания, ако възложителя
прецени, че това е необходимо с оглед конкретната поръчка.
С оглед спецификата на процедурата обаче голямата част от изискванията и
условията, посочени като допълнително съдържание на обявлението за открития
конкурс, не биха могли да намерят място в обявлението за възлагане чрез публичен
търг.
Така например не могат да бъдат включени в обявлението:
 показатели за определяне на комплексна оценка на офертата, тъй като при
публичния търг критерият за оценка е най-ниската цена;
 включване на ограничение за представяне на варианти в офертите (чл. 12,
ал.2 НВМОП) - варианти в офертите при публичния търг по начало са
недопустими, тъй като критерият за оценка е най-ниската цена.
Внимание
Възложителите нямат право да включват в обявлението условия или изисквания,
които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в малките
обществени поръчки (чл. 9 от НВМОП).
Образец на обявление за малка обществена поръчка - Приложение № 12.

В. Подготовка на документация за участие в процедурата
С решението за откриване на процедурата за възлагане на малка обществена
поръчка чрез публичен търг възложителят одобрява документацията за участие в
процедурата (чл. 5, ал. 1, т. 1 от НВМОП).

В.1. Съдържание на документацията
Според чл. 8, ал. 1 от НВМОП документацията за участие в публичен търг
трябва да съдържа:
 решението за откриване на процедура за възлагане на малка обществена
поръчка чрез публичен търг;
 обявлението за малката обществената поръчка;
 пълното описание на обекта на поръчката;
 техническите спецификации, определени съгласно чл. 30-33 от ЗОП;
 проект на договор.

238

Внимание
Член 9 от НВМОП забранява на възложителите да включват в документацията
условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават
участието на лица в обществените поръчки.

В.2. Разяснения по документацията за участие
Възможно е кандидатите, закупили документацията за участие, да имат въпроси
по съдържанието и изискванията в нея. Според чл. 10, ал. 1 от НВМОП в срока за
получаване на заявленията за участие всеки кандидат в процедурата може да поиска
писмено от възложителя разяснения по документацията за участие в срок до 7 дни
преди изтичането на определения в обявлението срок за получаване на заявленията.
Възложителят е длъжен да отговори в 3-дневен срок от постъпване на искането.
Внимание
Възложителят е длъжен да изпрати поисканото разяснение не само до лицето,
подало искането, но и до всички лица, които са закупили документация за участие и са
посочили адрес за кореспонденция. Разяснението се прилага и към документацията,
която се закупува от други лица.
Възложителят няма право да посочва лицето, което е направило запитването, в
разяснението и в придружителното писмо към него, с което изпраща разяснението на
другите лица.
След публикуване на обявлението за малка обществена поръчка всяко
заинтересовано лице може да закупи документацията за участие от възложителя.
Документацията за участие се предоставя на желаещите срещу заплащане. В
цената на документацията възложителят има право да калкулира разходите си по
изработването й.
Чл. 8, ал. 4 от НВМОП дава възможност на лицата, желаещи да закупят
документация, да я разгледат на място преди закупуването.
Възложителят не може да откаже да изпрати по пощата документацията за
участие на лице, проявило интерес. В този случай, освен цената на документацията,
съответното лице трябва да заплати и разноските по изпращането (чл. 8, ал. 5 от
НВМОП).
Документация за участие може да се закупува до изтичането на срока за
получаване на заявления за участие в публичния търг (чл. 8, ал. 4, изр. 1 от НВМОП).

Г. Оповестяване на решението и обявлението
Г.1. Вписване в Регистъра на обществените поръчки
Възложителите са длъжни да изпратят решението за откриване на процедура за
възлагане на малка обществена поръчка и обявлението до АОП в седемдневен срок от
датата на вземане на решението, но не по-малко от 20 дни преди крайния срок за
получаване на заявленията за участие (чл. 7, ал. 1 от ППЗОП и чл. 45, ал. 1 от НВМОП).
Този срок може да бъде намален до 13 дни преди крайния срок за получаване
на заявленията за участие, когато обявлението е попълнено on-line или е въведено
директно в регистъра чрез XML форма от упълномощен потребител, идентифициран
чрез електронен подпис (чл. 45, ал. 2 от НВМОП).
Решението и обявлението се изпращат до АОП по един от описаните в чл. 6,
ал. 1 от ППЗОП начини:
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 на хартиен носител и на магнитен, оптичен или друг носител, който дава
възможност за възпроизвеждане на информацията, без използване на електронен
подпис;
 на хартиен носител и по електронна поща, без използване на електронен
подпис;
 по електронен път с използване на електронен подпис;
 на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за
възпроизвеждане на информацията, с използване на електронен подпис.
Описаните начини за предаване на информация са алтернативни и равностойни.
Изборът между тях зависи от волята и техническите възможности на възложителя.
При изпращане на решението и обявлението, възложителите, които имат
открити партиди в Регистъра на обществените поръчки, посочват в съпроводителното
писмо до АОП номера на своята партида. Възложителите, които нямат открита
партида в регистъра, посочват в съпроводителното писмо до АОП и върху съответния
магнитен, оптичен или друг носител, своето наименование, както и датата на
решението за откриване на процедурата. При изпращане на информация по електронен
път посочените данни се попълват в полето „Предмет”.

Г.2. Обнародване в “Държавен вестник”
Едновременно с изпращането до АОП възложителите са длъжни да изпратят
обявлението за възлагане на малка обществена поръчка до “Държавен вестник”. Това
задължение следва да бъде изпълнено в седемдневен срок от датата на вземане на
решението (чл. 7, ал. 1 от ППЗОП и чл. 45, ал. 1 от НВМОП).
Според чл. 4, ал. 1 от ППЗОП обявлението се изпраща до “Държавен вестник” на
магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за възпроизвеждане на
информацията, или по електронен път и се обнародва в електронната страница на
“Държавен вестник”.
Решението не се изпраща до “Държавен вестник”, тъй като не подлежи на
обнародване.

Г.3. Публикуване на информация за обществените поръчки
Според чл. 27, ал. 3 от ЗОП след обнародване на обявлението в "Държавен
вестник" възложителят може да публикува информация за обществената поръчка и в
един местен вестник или национален ежедневник.
В НВМОП липсва уредба, аналогична на посочения законов текст. Независимо
от това няма правна пречка възложителят да се възползва от тази възможност и да
публикува информацията при спазване на условията и изискванията в чл. 27, ал. 3 от
ЗОП.
Внимание
Тъй като обнародването в “Държавен вестник” на обявлението е
задължителният и обвързващ начин за оповестяване на публичния търг за възлагане на
малка обществена поръчка, в допълнителната публикация следва да се посочат и датата
на обнародване на обявлението в електронната страница на “Държавен вестник”.
Член 27, ал. 3 от ЗОП забранява в допълнителната публикация да бъде
включвана информация, която не се съдържа в обнародваното в “Държавен вестник”
обявление.
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ІІІ. Провеждане на процедурата
А. Подаване и приемане на заявленията за участие
Всяко лице, което желае да участва в публичния търг може да подаде заявление
за участие.

А.1. Съдържание на заявленията за участие
Съдържанието на заявлението за участие е описано в чл. 46 от НВМОП. Всяко
заявление трябва да съдържа:
1. удостоверение за актуално състояние или документ за регистрация на
чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато е физическо
лице - копие от документ за самоличност;
2. декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП;
Посоченият законов текст забранява в процедура по възлагане на малка
обществена поръчка да участва кандидат, който е:
 осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
♦ престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително пране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
♦ подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
♦ участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния
кодекс;
♦ престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;
♦ престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.
 обявен в несъстоятелност;
 в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно
националните закони и подзаконови актове.
В съответствие с чл. 47, ал. 5 от ЗОП не може да участва в процедура за
възлагане на малка обществена поръчка кандидат, при който член на управителен или
контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е “свързано лице” по
смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавния служител с
възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
Образец на декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП
– Приложение № 48.
3. декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, посочени от
възложителя в обявлението за обществена поръчка;
Според посочения законов текст възложителят може да отстрани от участие в
процедурата за възлагане на обществена поръчка кандидат, който:
 е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон или
се намира в подобна процедура по националното си законодателство,
включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда или той е
преустановил дейността си;
 е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност,
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
 има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.
162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в
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сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженията.
За да бъде тази декларация част от офертата и липсата или несъответствието на
изискванията в текста й да бъде основание за отстраняване от участие в процедурата, е
необходимо в обявлението възложителят изрично да е предвидил такова основание за
отстраняване.
Декларациите по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, в частта им която се отнася до
обстоятелства, свързани със самия кандидат, се подписват от лице, което има право да
го представлява. За обстоятелствата, които се отнасят до управителите или до
членовете на управителните органи на кандидата, се подават декларации, които се
подписват от самите лица.
Кандидат, който е обединение на физически и/или юридически лица, представя
декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП за всяко физическо или юридическо лице,
включено в обединението. Декларации се представят и от подизпълнителите, ако
такива е заявено, че ще участват при изпълнението на обществената поръчка.
Внимание
Съгласно чл. 21, ал. 2 от НВМОП и чл. 23, ал. 1 от ППЗОП кандидатите са
длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички
настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в
обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.
Образец на декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП –
Приложение № 48.
4. документ за внесена гаранция за участие, когато такава се изисква съгласно
обявлението;
Документът за внесена гаранция за участие трябва да се представи, ако
възложителят в обявлението е предвидил внасяне на гаранция за участие.
Размерът и условията на гаранцията за участие се определят от възложителя.
Гаранцията за участие винаги е абсолютна сума, която не може да надвишава 1 %
стойността на обществената поръчка – напр. 300 лв.
Кандидатите сами определят формата, в която да представят гаранцията за
участие, като трябва да се придържат към посочените в ЗОП възможности - парична
сума /внесена по банков път или в касата на възложителя/ или банкова гаранция.
В зависимост от избрания от кандидата вид на гаранцията към офертата следва
да се приложи:
 банков или издаден от възложителя документ, удостоверяващ внасянето на
гаранцията за участие по посочената в обявлението банкова сметка, съответно,
нейното депозиране в брой /при избрана форма на гаранция за участие „парична
сума”/; или
 оригинал на банкова гаранция с условия за усвояване, съвпадащи с
обявените от възложителя /при избрана форма на гаранция за участие „банкова
гаранция”/.
Внимание
Възложителят няма право да ограничава кандидатите при избора им на форма за
представяне на гаранцията за участие, респ. не може да възрази срещу представената
му банкова гаранция, вместо парична сума.
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Когато кандидатът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо
лице документите, които са на чужд език, се представят и в превод (чл. 13, ал. 5 от
НВМОП).

А.2. Срок за подаване на заявленията за участие
Заявленията за участие се подават в определения в обявлението срок. Съгласно
чл. 45, ал. 1 от НВМОП срокът за подаване на заявленията за участие в публичния търг
не може да бъде по-малък от 20 дни от изпращане на обявлението.
Срокът за получаване на заявления може да се съкрати със 7 календарни дни
когато обявлението е попълнено on-line или е въведено директно в регистъра чрез XLM
форма от упълномощен потребител, идентифициран чрез електронен подпис.
Срокът за получаване на заявленията за участие може да бъде удължен при
условие, че в първоначално определения срок не постъпи заявление за участие (чл. 45,
ал. 3 НВМОП). Това означава, че дори ако постъпи само едно заявление за участие,
срокът не може да бъде удължаван и процедурата по възлагане на малката обществена
поръчка продължава по-нататък.
Удължаването може да бъде еднократно в рамките на съответната процедура и
не може да бъде повече от 30 дни. Промяната в срока трябва да бъде обнародвана в
електронната страница на “Държавен вестник” и вписана в Регистъра на обществените
поръчки. Когато удълженият срок е определен в дни, той започва да тече от датата на
обнародване на промяната в “Държавен вестник” (чл. 45, ал. 4 от НВМОП).
Внимание
Само заявления за участие, които са получени при възложителя до определения
от него краен срок, се приемат за редовно подадени. Заявления за участие, получени
при възложителя след изтичане на крайния срок подлежат на връщане, независимо от
датата на тяхното изпращане.

Б. Назначаване на комисия за провеждане на процедурата
След изтичане на срока за приемане на заявленията за участие възложителят
назначава комисия за провеждане на публичния търг. Комисията се обявява в деня,
определен за провеждане на процедурата (чл. 47, ал. 1 от НВМОП).

Б.1. Състав на комисията
Комисията се състои най-малко от трима членове, един от които
задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи
необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с
обекта и сложността на поръчката (чл. 18, ал. 2 от НВМОП). Възложителят може да
привлече като членове или консултанти на комисията и външни експерти (чл. 18, ал. 3
от НВМОП).
За членове на комисията или нейни консултанти могат да бъдат определени
само лица, които декларират пред възложителя, че:
 нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на
определен кандидат;
 не са "свързани лица" по смисъла на Търговския закон∗ с кандидат в
∗

По смисъла на Търговския закон “свързани лица” са: съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по
съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително; работодател и
работник; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; съдружниците; дружество и лице, което
притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството; лицата, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето лице; лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; лицата, едното от които е
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процедурата или с посочените от него подизпълнители или с членове на техните
управителни или контролни органи;
 ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята
работа в комисията.
Декларацията се представя на възложителя от всички членове на комисията и от
нейните консултанти, при назначаването им и на всеки етап от процедурата, когато
настъпи промяна в декларираните обстоятелства (чл. 19, ал. 3 от НВМОП).
Образец на декларация за обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от НВМОП
за член/консултант на комисия – Приложение №39.

Б.2. Съдържание на акта за назначаване на комисията
Актът за назначаване на комисията трябва да съдържа:
 номер и дата на акта за назначаване на комисията;
 номер и датата на решението за откриване на процедурата;
 датата и номер на обявлението за малка обществена поръчка;
 състав на комисията, с посочване на имената, длъжността и квалификацията
на нейните членове;
 имена на външните експерти, които се привличат като консултанти на
комисията и тяхната квалификация;
 имена на резервните членове на комисията;
 краен срок за приключване на работата на комисията;
 име, длъжност и подпис на лицето, което издава акта.
Образец на заповед за назначаване на комисия/жури за провеждане на
процедура за възлагане на малка обществена поръчка/конкурс за проект – Приложение
№40.

В. Провеждане на търга
В.1. Отваряне на заявленията за участие
В деня и часа, определени за провеждането на търга, председателят на
комисията проверява присъствието на членовете й и обявява откриването му (чл. 47,
ал.2 от НВМОП).
Заявленията за участие се отварят от комисията по реда на тяхното постъпване
при възложителя. При отварянето на заявленията могат да присъстват представители на
кандидатите.
Лицата, които представляват кандидатите, подали заявления за участие, се
явяват и легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на документ за
самоличност и пълномощно - в случаите на упълномощаване (чл. 47, ал. 3 от НВМОП).

В.2. Основания за отстраняване от участие в търга
След откриването на процедурата комисията проверява дали към заявлението за
участие са приложени всички изискани от възложителя документи. Ако бъде
установено, че кандидатът не е приложил всички документи, комисията предлага на
възложителя съответния кандидат да бъде отстранен.
търговски представител на другото; лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. лицата, които участват пряко
или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия,
различни от обичайните.
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Комисията следва да установи дали съответният кандидат е представил/ чл. 46
от НВМОП/:
1. удостоверение за актуално състояние или документ за регистрация на
чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато е физическо
лице - копие от документ за самоличност;
2. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП;
3. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, ако
възложителят е посочил това в обявлението за малка обществена поръчка;
4. документ за внесена гаранция за участие, когато възложителят е изискал
такава в обявлението;
5. доказателства за икономическо и финансово състояние, технически
възможности и/или квалификация.
Внимание
Наличието към заявлението за участие на определен документ, изискан от
възложителя не води автоматично до съответствие на кандидата с поставените от
възложителя изисквания. Съдържанието на документа трябва да доказва, че
кандидатът отговаря на изискванията.
Когато съобразно представените документи комисията установи, че някой от
кандидатите не отговаря на поставените изисквания, тя предлага на възложителя
неговото отстраняване.
Председателят на комисията обявява допуснатите до участие в търга, както и
тези, които не се допускат до участие поради:
 непредставяне на някой от документите по чл. 46 от НВМОП, а именно
документите, които задължително се прилагат към заявлението за участие;
 наличие на обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и на посочено в
обявлението обстоятелство по чл. 47, ал. 2 ЗОП;
 неявяване на представител на някой от кандидатите в деня и в часа,
определени за провеждането на търга ( чл. 47, ал. 4 от НВМОП).
В този случай комисията не отваря заявлението за участие и предлага на
възложителя да отстрани кандидата от участие и да задържи внесената от него
гаранция.
Преди да започне наддаването, председателят на комисията поканва
последователно по реда на подаване на заявленията всички допуснати кандидати да
потвърдят устно началната тръжна цена (чл. 49, ал. 1 от НВМОП). В случай че някой от
допуснатите кандидати откаже да потвърди началната тръжна цена, той не се допуска
до по-нататъшно участие в процедурата. В този случай внесената от кандидата
гаранция за участие се задържа.
Когато до участие в търга е допуснат само един кандидат, той се обявява за
спечелил търга по началната тръжна цена, ако я е потвърдил и ако откаже да предложи
нова цена (чл. 49, ал. 3 от НВМОП).

В.3. Наддаване
Търгът се провежда, когато до участие в него са допуснати двама или повече
кандидати. Когато до участие е допуснат само един кандидат, той се обявява за
спечелил търга по началната тръжна цена, ако я е потвърдил при поканата на
председателя на комисията и ако откаже да предложи по-ниска цена (чл. 49, ал. 3 от
НВМОП).
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Преди да започне търгът, последователността, в която кандидатите обявяват
предложенията си, се определя чрез жребий.
Търгът започва с обявяване от председателя на комисията на началната тръжна
цена и стъпката за намаляването й, посочена в обявлението и се извършва чрез
обявяване от кандидатите на последователни суми, всяка от които е по-ниска от
предходната с една стъпка, разграничени от председателя на тръжната комисия със
звуков сигнал (чл. 50, ал. 1 от НВМОП).
В случай, че кандидатите потвърдят началната тръжна цена, но никой от тях не
обяви следващата по размер цена, търгът продължава между тях без стъпка за
намаляване (чл. 50, ал. 2 от НВМОП). Това означава, че кандидатите последователно
обявяват цена, по-ниска от началната тръжна цена без ограничения в размера на
намалението на цената. Ако никой от кандидатите не обяви цена, по-ниска от
началната, процедурата се закрива.
Ако кандидат откаже да обяви цена, която е по-ниска от предходната с една
стъпка, председателят поканва следващия поред кандидат да обяви същата цена.
Кандидатът, пропуснал дадена цена, продължава участието си, освен ако изрично
обяви, че се отказва от по-нататъшно участие в търга, което се отбелязва в протокола
(чл. 50, ал. 3 от НВМОП).
В случай че никой от кандидатите не обяви цена, която е по-ниска от последната
достигната цена, председателят обявява три пъти нейния размер, като преди третото
обявяване прави предупреждение, че е последна, и ако няма друго предложение,
обявява приключването на търга със звуков сигнал.
След приключване на търга председателят на комисията обявява кандидата,
предложил най-ниската цена, и закрива търга.
Внимание
Подробното описване на реда за провеждане на търга в наредбата налага този
ред да бъде прилаган точно, за да не бъде обжалвана процедурата поради нарушение на
правилата за провеждане на търга.

В.4. Протокол от провеждането на търга
Комисията изготвя протокол от проведения търг, който се подписва от
членовете на комисията и от представителите на всички допуснати кандидати.
Протоколът съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите /ако има такива/;
2. списък на кандидатите, лицата, които ги представляват и данни за
документите, с които се легитимират;
3. списък на допуснатите кандидати и последните им предложения;
4. списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя
изисквания и мотивите за това;
5. дата на съставяне на протокола;
6. подписи на всички членове на комисията и на представителите на всички
кандидати.
Протоколът задължително се подписва от всички членове на комисията,
включително от тези, които са изразили особено мнение. Комисията е длъжна да
предаде протокола от търга на възложителя в срок от 3 работни дни след провеждане на
търга, с което приключва работата си.
Внимание
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При отказ на кандидат да подпише протокола това обстоятелство се
удостоверява от членовете на тръжната комисия.
Образец на протокол от дейността на комисия по провеждане на публичен
търг – Приложение № 44.

ІV. Приключване на процедурата
А. Определяне на изпълнител на обществената поръчка
Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на кандидатите и
определя за изпълнител първия предложил най-ниска цена кандидат в срок 5 работни
дни след получаването на протокола от проведения търг (чл. 51, ал. 3 от НВМОП).
Решението съдържа:
 данни за възложителя;
 номер и дата на решението;
 правно основание за издаването му – чл. 51, ал. 3 от НВМОП и протокол на
комисията от провеждане на търга /номер и дата/;
 номер и дата на решението за откриване на процедурата за възлагане на
малка обществена поръчка;
 датата и пореден номер на обнародваното обявление за малка обществена
поръчка;
 дата, място и часа на провеждане на търга;
 наименованията на всички кандидати в процедурата;
 отстранените от участие в процедурата кандидати и заявления за участие и
мотивите за тяхното отстраняване;
 класирането на кандидатите;
 първия предложил най-ниската цена кандидат, определен за изпълнител на
обществената поръчка;
 орган и срок за обжалване;
 име, длъжност и подпис на възложителя.
Решението на възложителя се изпраща на кандидатите в 3-дневен срок от
издаването му (чл. 51, ал. 5 от НВМОП).
Образец на решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на
малка обществена поръчка – Приложение №43.
Освобождаване на гаранциите за участие на отстранените кандидати
В срок три работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на
възложителя за определяне на изпълнител, гаранциите за участие (ако такива са
поискани) на отстранените и на класираните кандидати се освобождават от
възложителя. Ако в срока за обжалване кандидат обжалва решението, възложителят
може да задържи неговата гаранция до решаване на спора (чл. 29, т. 2 от НВМОП).
Внимание
Както вече беше посочено, не се освобождават, а се задържат гаранциите на
кандидатите, отстранени поради неявяването на техен представител в деня и в часа,
определени за провеждането на търга и поради отказ от потвърждаване на началната
тръжна цена.
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Б. Сключване на договор
Възложителят сключва договор за обществена поръчка с кандидата, спечелил
търга (чл. 52, ал. 1 от НВМОП).
При отказ на кандидата, спечелил търга, да сключи договор възложителят може
да прекрати процедурата или да определи за спечелил търга следващия кандидат,
предложил най-ниска цена, и сключва договор с него (чл. 52, ал.2 от НВМОП).
Уредбата на сключването на договора е аналогична с уредбата на сключването
на договора при открития конкурс и е разгледана в глава втора, точка ІV, б. Б от
настоящия раздел.

В. Прекратяване на процедурата без сключване на договор
В.1. Основания за прекратяване
Възложителят прекратява процедурата за възлагане на малка обществена
поръчка с мотивирано решение, когато:
1. не е подадено нито едно заявление за участие или не е допуснат нито един
кандидат (чл. 24, ал. 1, т. 1 от НВМОП);
2. всички заявления за участие не отговарят на предварително обявените от
възложителя условия (чл. 24, ал. 1, т. 2 от НВМОП);
3. първият или вторият класиран кандидат откаже да сключи договор (чл. 24, ал.
1, т. 4 от НВМОП);
4. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на
съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури
финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл
да предвиди (чл. 24, ал. 1, т. 5 от НВМОП);
Внимание
При прекратяване на процедурата на това основание възложителят е длъжен да
възстанови на кандидатите направените от тях разходи за закупуване на
документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за
прекратяване (чл. 24, ал. 4 от НВМОП).
5. установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да
бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата (чл.
24, ал. 1, т. 6 от НВМОП).
Внимание
При прекратяване на процедурата на това основание възложителят е длъжен да
възстанови на кандидатите направените от тях разходи за закупуване на
документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за
прекратяване (чл. 24, ал. 4 от НВМОП).
6. никой от кандидатите, потвърдили устно началната тръжна цена, не обяви
цена, по-ниска от нея (чл. 50, ал. 2 от НВМОП);
Както бе посочено по- горе, ако кандидатите потвърдят началната тръжна цена,
но никой от тях не обяви следващата по размер цена, търгът продължава между тях без
стъпка за намаляване. Ако и в този случай никой от кандидатите не обяви цена, пониска от началната, процедурата се закрива и внесените от кандидатите гаранции за
участие в търга се задържат.
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Внимание
Процедурата за възлагане на малка обществена поръчка чрез публичен търг не
може да се прекрати на основание чл. 24, ал. 1, т. 3 от НВМОП (чл. 24, ал. 4 от
НВМОП).

В.2. Съдържание на решението за прекратяване
Решенията за прекратяване имат общи елементи, задължителни за всяко
решение независимо от основанието за прекратяване, както и специфични елементи,
които се различават в зависимост от основанието за прекратяване.
Решението за прекратяване на публичния търг трябва да съдържа най-малко:
 данни за възложителя;
 номер и дата на решението;
 номер и дата на решението за откриване на процедурата по възлагане на
малка обществена поръчка;
 датата и пореден номер на обнародваното обявление за малка обществена
поръчка;
 правно и фактическо основание за прекратяване на процедурата;
 орган и срок за обжалване;
 име, длъжност и подпис на възложителя.
Образец на решение за откриване/прекратяване на процедура и за удължаване
на срокове - Приложение № 16.

В.3. Последици от решението за прекратяване
При прекратяване на процедурата възложителят е длъжен:
 да уведоми кандидатите за прекратяването на процедурата за възлагане на
малка обществена поръчка в 3-дневен срок от издаване на решението за
прекратяване;
 в същия срок да изпрати копие от решението за прекратяване до
изпълнителния директор на АОП (чл. 5, ал. 1, т. 1, б. “в” и чл. 24, ал. 2 от
НВМОП);
 да освободи гаранциите на всички кандидати в срок 3 работни след
изтичането на срока за обжалване на решението за прекратяване, без да дължи
лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Ако в
срока за обжалване някой от кандидатите обжалва решението, възложителят
може да задържи гаранцията му до решаването на спора (чл. 28, ал. 1 и чл. 29, т.
2 от НВМОП).
Внимание
При прекратяване на процедурата възложителят може да открие нова процедура
за възлагане на малка обществена поръчка със същия предмет само когато решението
за прекратяване не е обжалвано или ако е обжалвано - спорът е решен (чл. 25 от
НВМОП).
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Глава четвърта
ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ
ДОГОВАРЯНЕ С ПОКАНА
І. Понятие, приложно поле и структура
Договаряне с покана е процедура за възлагане на малки обществени поръчки,
при която възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с едно
или повече определени от него лица (чл. 4, ал. 3 от НВМОП).
Договарянето с покана е процедура, която може да се прилага само при
наличието на изчерпателно изброените в наредбата хипотези. Във всички случаи
съществуването на предвидените в текста условия трябва да е обективно и да не е
предизвикано от възложителя.
Провеждането на процедура на договаряне с покана е възможност, а не
задължение за възложителя. Дори и при наличието на условия за провеждане на такава
процедура възложителят може да вземе решение за провеждане на открит конкурс, ако
е в състояние да осигури спазването на изискванията за провеждането на открития
конкурс.
Основанията, при наличието на които възложителят може да вземе решение за
провеждане на договаряне с покана са уредени в чл. 53, ал. 1 от НВМОП. Съгласно този
текст възложителят може да вземе решение за договаряне с покана само когато:
1. Откритият конкурс е прекратен по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 от НВМОП и
първоначално обявените условия не са съществено променени;
В тази хипотеза е необходимо да са налице следните
кумулативно
съществуващи условия:
 да е проведена процедура на открит конкурс, която е прекратена поради това,
че:
♦ не е подадена нито една оферта или не е допуснат нито един участник (чл.
24, ал. 1, т. 1 от НВМОП) – няма участник, заявил желание да участва в
процедурата или всички явили се участници не отговарят на изискванията към
изпълнителя на обществената поръчка, произтичащи от ЗОП и от обявлението,
поради което те не са допуснати до участие в процедурата; или
♦ всички оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя
условия (чл. 24, ал. 1, т. 2 от НВМОП) – макар че има участници, които
отговарят на изискванията към изпълнителя на обществената поръчка,
представените от тях оферти не са съобразени с изискванията, посочени в ЗОП
и в обявлението, поради което офертите не са допуснати до участие в
процедурата.
 наличие на влязло в сила решение на възложителя за прекратяване на
открития конкурс;
 първоночално обявените условия да не са съществено променени.
2. В случаите по чл. 24, ал. 1, т. 3 от НВМОП поканят за участие в
процедурата участниците, които са представили оферти и отговарят на
изискванията, посочени в обявлението за открит конкурс;
Това основание за откриване на процедура на договаряне с покана включва
следните предпоставки:
 да е проведена процедура на открит конкурс, която е прекратена поради това,
че всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя
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условия, надвишават финансовия ресурс, който възложителят може да осигури
(чл. 24, ал. 1, т. 3 от НВМОП) – цените, предложени във всички допуснати до
участие оферти, надхвърлят средствата, които възложителят може да изразходва
за възлагане на поръчката; и
 наличие на влязло в сила решение на възложителя за прекратяване на
открития конкурс;
 възложителят да покани за участие в договорянето само участниците,
които са представили оферти и отговарят на изискванията, посочени в
обявлението за обществена поръчка.
3. естеството на услугата не позволява да се определят достатъчно точно
техническите спецификации, за да се възложи поръчката по реда на открития
конкурс;
При открития конкурс техническите спецификации са част от документацията за
участие. Когато те не могат да бъдат определени достатъчно точно, не може да се
подготви документацията. Прилагането на процедурата на договаряне с покана в този
случай дава възможност на страните в процеса на договарянето да уточнят
техническите спецификации и въз основа на това уточняване да се направи избор
между кандидатите за изпълнители.
4. поради непреодолима сила е невъзможно спазването на сроковете по чл.
35 от НВМОП;
Легалното определение на понятието непреодолима сила се съдържа в § 1, т. 14
от Допълнителната разпоредба на ЗОП, съгласно което “непреодолима сила” са
обстоятелства от извънреден характер, които възложителят при полагане на дължима
грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати.
В контекста на разглежданото основание за откриване на процедура на
договаряне с покана непреодолимата сила включва следните предпоставки:
 наличие на събитие – на обективен факт от действителността;
 събитието е непредвидено от възложителя и не е могло да се предвиди при
полагането на дължимата от него грижа;
 събитието е от такъв характер, че налага спешното провеждане на процедура
по възлагане на обществена поръчка;
 характерът и последиците на събитието не позволяват спазването на
установените в НВМОП срокове за провеждане на открит конкурс.
Обстоятелства от извънреден характер могат да възникнат например в следствие
на природно бедствие (пожар, земетресение, наводнение и др.), производствена авария
или катастрофа. Необходимо е също така възложителят да не е могъл и да не е бил
длъжен да предвиди или предотврати тези обстоятелства. Това означава, че ако
производствената авария е възникнала поради изтекъл срок на годност на определена
част или съоръжение, което е предвидимо и известно обстоятелство, няма да има
основание за прилагане на посочената хипотеза в наредбата.
5. в областта на строителството се извършва изследователска,
експериментална или развойна дейност, която не е с цел печалба или
възстановяване на разходите за тази дейност;
Изследователската, експерименталната и развойната дейност по начало не се
извършват с търговска цел. При тези дейности се инвестират средства, без да се търси
печалба или дори възвръщаемост на инвестираните средства, а постигане на научен
резултат, придобиване на научна разработка и др.
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За да е налице основание за прилагане на този текст, изследователската,
експерименталната или развойна дейност трябва да бъде в областта на строителството.
6. възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до
нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на
изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт;
Легално определение на понятието “специални или изключителни права” е
дадено в § 1, т. 26 от Допълнителната разпоредба на ЗОП, съгласно което специални
или изключителни права са права, предоставени от закон или от компетентен държавен
орган на основание, предвидено в закон, в резултат на които упражняването на
дейности, включително посочените в чл. 7а – 7д от ЗОП, се запазва за едно или повече
лица и значително се ограничава възможността други лица да изпълняват такива
дейности.
При тази хипотеза възможният изпълнител на обществената поръчка е
единствено притежателят на съответните авторски или други права на интелектуална
собственост или на изключителните права, придобити по силата на закон или на
административен акт. Това основание за провеждане на договаряне с покана не е
налице във всички случаи, при които производството на стоките или услугите се
извършват въз основа на лицензионен, разрешителен или регистрационен режим или
друг регулаторен режим, а само когато не може да има друг изпълнител на
обществената поръчка, освен притежателят на съответните права.
7. стоките - предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване,
експериментиране, научна или развойна дейност и са в ограничено количество,
което не позволява формиране на пазарна цена или възстановяване на разходите
за тази дейност;
За да бъде налице посоченото основание, е необходимо стоките – предмет на
доставка:
 да се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна
дейност, и
 да са в ограничено количество, което не позволява формиране на пазарна
цена или възстановяване на разходите за тази дейност.
8. са необходими допълнителни доставки от същия доставчик,
предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, ако смяната
на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически
характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически
затруднения при експлоатацията и поддържането;
За да бъде налице посоченото основание, е необходимо да съществуват
кумулативно следните условия:
 да е необходима частична замяна или увеличаване на доставките;
 смяната на доставчика да принуди възложителя да придобие стока с
различни технически характеристики, което води до несъвместимост или до
технически затруднения при експлоатацията и поддържането.
Внимание
Срокът на договора за допълнителна доставка не може да бъде по-дълъг от три
години (чл. 53, ал. 2 от НВМОП).
9. услугата се възлага след проведен конкурс за проект, като се изпращат
покани за участие в договарянето на всички класирани участници в съответствие
с условията на конкурса;
252

Това основание за откриване на процедурата може да намери приложение, ако
са налице следните предпоставки:
 успешно проведен конкурс за проект;
 необходимост от провеждане на обществена поръчка за услуга, която е
свързана с предмета на проведения конкурс;
 изпращане на покани за участие в договарянето само на класираните
участници в конкурса за проект.
Основанието за провеждане на процедура на договаряне с покана в
разглеждания случай следва от тясната връзка между предмета на двете процедури и от
предположението, че поради наличието на тази връзка участниците в конкурса за
проект биха могли да предоставят най-адекватна и качествена услуга. Възложителят
няма право да кани участници, които не са били класирани и такива които не са взели
участие в предходния конкурс за проект.
10. поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на
допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните
условия:
 допълнителната услуга или строителството не могат технически или
икономически да се разделят от предмета на основния договор без
значителни затруднения за възложителя или въпреки че могат да се разделят, са
съществено необходими за изпълнението на поръчката; и
 общата стойност на допълнителната услуга или строителството не е повече
от 50 на сто от стойността на основната поръчка.
Посочените в текста условия трябва да съществуват кумулативно.
11. е необходимо повторение на услуга или строителство от същия
изпълнител не по-късно от 3 години от възлагането на първата поръчка при
наличие на следните условия:
 първата поръчка да е възложена чрез открит конкурс и в обявлението за нея
е посочена възможността за такова възлагане;
 общата стойност на тази поръчка да е била включена при определяне
стойността на първата поръчка, и
 новата поръчка да съответства на основния проект, в изпълнение на който е
възложена първата поръчка.
Внимание
Срокът на договора за допълнителна доставка не може да бъде по-дълъг от три
години (чл. 53, ал. 2 от НВМОП).
12. обект на поръчката е доставката на стоки, определени по списък,
предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от
Министерския съвет с Правилника за прилагане на ЗОП;
Когато обект на поръчката е доставката на стоки, посочени в приложението към
чл. 38, ал. 1 от ППЗОП, възложителят може да вземе решение за възлагане на
обществена поръчка чрез борсова сделка. В този случай договорът се сключва по реда
на ЗСБТ (чл. 53, ал. 3 от НВМОП).
13. поръчката е за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
В този случай поръчката е за услуги, включени в Приложение № 3 към чл. 5, ал.
1, т. 2 от ЗОП.
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Структура на процедура на договаряне с покана
1. Откриване на процедурата
 Вземане на решение за откриване на процедурата;
 Подготовка на покана за участие;
 Подготовка на документация за участие в процедурата-когато е предвидено;
 Оповестяване на решението и поканата;
2. Провеждане на процедурата
 Представяне на документи;
 Назначаване на комисия за провеждане на процедурата;
 Провеждане на договарянето и предлагане класиране на кандидатите;
3. Приключване на процедурата
 Определяне на изпълнител на малката обществена поръчка;
 Сключване на договор;
 Прекратяване на процедурата без сключване на договор.

ІІ. Откриване на процедурата
Подготовката и провеждането на процедурата за възлагане на малка обществена
поръчка чрез договаряне с покана се извършва от възложителя, като всички действия на
възложителя към кандидатите са в писмен вид (чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 от НВМОП).

А. Вземане на решение за откриване на процедурата
В съответствие с чл. 5, ал. 1 от НВМОП процедурата по възлагане на малка
обществена поръчка започва с решение на възложителя.
Решението за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка чрез
договаряне с покана трябва да бъде в писмена форма по образец, утвърден от
изпълнителния директор на АОП. С решението възложителят трябва да одобри
поканата за участие в процедурата и документацията, ако такава се предвижда, което
означава, че проектите за тях трябва да бъдат предварително разработени и готови
към датата на вземането на решението за откриване на процедурата.
С оглед необходимостта от идентифициране на възложителя то трябва да
съдържа най-малко:
1. данни за възложителя (наименование, адрес, лице за контакт и др.);
2. фактическо и правно основание за откриване на процедурата;
Съгласно чл. 54, ал. 1 от НВМОП в решението възложителят трябва да
мотивира избора на тази процедура. Това означава, че той трябва да посочи
фактическите и правните основания, които обуславят прилагането на процедурата.
Фактическите основания са обстоятелствата, които съответстват на някоя от
изчерпателно изброените хипотези в чл. 53, ал. 1. При посочването на фактическите
основания в решението трябва да се опишат конкретните факти и обстоятелства, които
отговарят на условията в съответния текст, тъй като липсата им прави решението
немотивирано.
Като правно основание за откриване на процедурата при възлагане на
обществена поръчка по НВМОП чрез договаряне с покана в решението за откриване на
процедурата следва да се посочат разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 53,
ал. 1 и конкретната точка в този текст, на която съответстват фактическите основания,
обосноваващи прилагането на процедурата.
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3. посочване на обекта и описание на предмета на поръчката;
4. одобряване на поканата (чл. 5, ал. 1, т. 3 от НВМОП);
5. одобряване на документацията за участие-ако такава се предвижда (чл. 5, ал.
1, т. 3 от НВМОП);
6. данни за лицата, до които се изпраща поканата;
7. дата и номер на решението;
8. срок и орган, пред който може да се обжалва решението;
9. подпис на възложителя или на лицето, което го представлява.
Образец на решение за откриване/прекратяване на процедура и за удължаване
на срокове – Приложение № 16.
Това е минимално необходимото съдържание на решението за възлагане на
малка обществена поръчка. Няма правна пречка в решението възложителят да включи и
други елементи, ако прецени това за необходимо.

Б. Подготовка на покана за участие в договарянето
За разлика от обявлението за малка обществена поръчка поканата за участие в
договарянето не се изготвя по образец, утвърден от министъра на икономиката и
енергетиката и няма ограничение в броя на думите в поканата.
Поканата за участие се изпраща до посочените в решението лица и до АОП
(чл.55 от НВМОП).
Внимание
Член 55 от НВМОП не се прилага, когато обект на поръчката е доставката на
стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и
тържищата и одобрен от Министерския съвет с Правилника за прилагане на ЗОП.

Б.1. Задължително съдържание на поканата
Задължителното съдържание на поканата е уредено в чл. 54, ал. 2 от НВМОП. С
оглед необходимостта от идентифициране на възложителя и изискванията в посочения
текст поканата следва да съдържа:
1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лице
за контакт;
2. вид на процедурата – в случая договаряне с покана;
3. определяне предмета на поръчката – вид, количество, обем, код по
Класификатора за обществените поръчки;
4. изисквания за изпълнението й – срок, качество и др.;
5. условия и размер на гаранцията за участие (ако е предвидена такава) и на
гаранцията за изпълнение;
Макар, че не е изрично посочено в чл. 54, ал. 2 от НВМОП, няма пречка в
поканата възложителят да включи изискване за внасяне на гаранция за участие. Това
следва от чл. 26, ал. 1 от НВМОП, който допуска в поканата за участие да е предвидено
представяне на гаранция за участие. Гаранцията за изпълнението на договора е
задължителен елемент от процедурата по възлагане на малки обществени поръчки.
Размерът на гаранцията за участие се определя от възложителя в абсолютна
сума, която не може да бъде по-голяма от 1 на сто от стойността на обществената
поръчка.
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Размерът на гаранцията за изпълнение на договора се определя като процент
от стойността на малката обществена поръчка, но не повече от 5 на сто от стойността
на поръчката.
Гаранцията за участие или за изпълнение може да бъде парична сума или
банкова гаранция (чл. 27, ал. 1 от НВМОП).
За представянето на парична гаранция възложителят трябва да посочи:
 необходимите данни на обслужващата го банка и банковата сметка, по която
кандидатите могат да превеждат гаранцията за участие, или
 място и съответно работно време за извършване на плащания в брой.
За представянето на банкова гаранция възложителят трябва да посочи:
 срока на банковата гаранция;
 условията, при които гарантиращата банка следва да плати гаранцията в
полза на възложителя.
Внимание
В съответствие с чл. 27, ал. 2 от НВМОП възложителят няма право да
ограничава кандидатите при избора на гаранция за участие. Те могат да изберат една от
двете форми на гаранции по своя преценка.
6. дата и място на провеждане на договарянето.

Б.2. Допълнително съдържание на поканата
Съгласно чл. 54, ал. 3 от НВМОП в поканата възложителят може да постави
изискване за представяне на:
1. доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от
ЗОП;
2. изискване за представяне на доказателства за техническите възможности
и/или квалификация на кандидата по чл. 51 от ЗОП;
3. изискване за представяне на първоначална оферта, ако това е
необходимо.
Съдържанието на офертата в процедурите по възлагане на малки обществени
поръчки е уредено в чл. 13, ал. 1 от наредбата.

В. Подготовка на документацията за участие (ако такава се
предвижда)
В.1.Съдържание на документацията
Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 и чл. 54, ал. 1 от НВМОП с решението за възлагане на
малка обществена поръчка чрез договаряне с покана възложителят одобрява
документацията за участие – когато е предвидено.
Задължителното съдържание на документацията за участие е разгледано в
глава втора, точка ІІ, б. В от настоящия раздел.

В.2. Разяснения по документацията за участие
Съгласно чл. 10, ал. 1 от НВМОП в срока за подаване на офертите всеки
кандидат в процедурата има право да поиска писмено от възложителя разяснения по
документацията за участие в срок до 7 дни преди изтичането на срока за получаване на
офертите.
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При провеждането на процедура на договаряне с покана, когато възложителят е
предвидил документация за участие, както и изискване за представяне на първоначална
оферта е длъжен да отговори в 3-дневен срок от постъпване на искането.
Внимание
Възложителят е длъжен да изпрати поисканото разяснение не само до лицето,
подало искането, но и до всички лица, които са закупили документация за участие и са
посочили адрес за кореспонденция. Разяснението се прилага и към документацията,
която се закупува от други лица.
Възложителят няма право да посочва лицето, което е направило запитването, в
разяснението и в придружителното писмо към него, с което изпраща разяснението на
другите лица.

Г. Оповестяване на решението и поканата
Възложителите са длъжни да изпратят решението за откриване на процедура за
възлагане на малка обществена поръчка чрез договаряне с покана и поканата до
посочените в решението лица и до АОП (чл. 55 от НВМОП).
Решението за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка
чрез договаряне с покана се изпраща до изпълнителния директор на агенцията в
седемдневен срок от датата на издаване на решението (чл. 7, ал. 1, т. 1 от ППЗОП).

ІІІ. Провеждане на процедурата
А. Представяне на документите по чл. 56, ал. 2 от НВМОП.
Съгласно чл. 56, ал. 2 от НВМОП поканените от възложителя кандидати трябва
да представят:
1. удостоверение за актуално състояние или документ за регистрация на
чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато е
физическо лице - копие от документ за самоличност;
2. декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП;
Посоченият законов текст забранява в процедура по възлагане на малка
обществена поръчка да участва кандидат, който е:
 осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
♦ престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
♦ подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
♦ участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния
кодекс;
♦ престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;
♦ престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.
 обявен в несъстоятелност;
 в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно
националните закони и подзаконови актове.
В съответствие с чл. 47, ал. 5 от ЗОП не може да участва в процедура за
възлагане на малка обществена поръчка кандидат, при който член на управителен или
контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е “свързано лице” по
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смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавния служител с
възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
Декларациите по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, в частта им която се отнася до
обстоятелства, свързани със самия кандидат, се подписват от лице, което има право да
го представлява. За обстоятелствата, които се отнасят до управителите или до
членовете на управителните органи на кандидата, се подават декларации, които се
подписват от самите лица.
Когато кандидатът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
удостоверението за актуално състояние, а когато е физическо лице - копието от
документ за самоличност, документите с доказателства за икономическото и финансово
състояние по чл. 50 от ЗОП и за техническите възможности и/или квалификация по чл.
51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка,
декларациите за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, се представят за
всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението (чл. 13, ал. 4 и чл. 56,
ал. 4 от НВМОП).
Внимание
Съгласно чл. 23, ал. 1 от ППЗОП кандидатите са длъжни в процеса на
провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.
3. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и
дела на тяхното участие, когато се предвижда участието на подизпълнители;
Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, удостоверението за
актуално състояние или копието от документ за самоличност-когато е физическо лице,
декларациите за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, се представят за
всеки от тях (чл. 13, ал. 3 и чл. 56, ал. 3 от НВМОП).
4. изисквания към кандидатите – чуждестранни физически или юридически
лица и техните обединения
Когато кандидатът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо
лице:
 документът за регистрация на чуждестранното лице, съобразно
националното му законодателство, а когато е физическо лице – копието от
документа за самоличност се представят в легализиран превод;
 документите, съдържащи доказателства за икономическо и финансово
състояние по чл. 50 от ЗОП и за техническите възможности и/или квалификация
по чл. 51 от ЗОП, декларацията за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от
ЗОП.
Документите, които са на чужд език, се представят и в превод на български език
(чл. 13, ал. 5 от НВМОП).
Когато кандидатът в процедурата е обединение на чуждестранни физически или
юридически лица:
 документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му
законодателство, а когато е физическо лице- копие от документ за самоличност.
Представят в легализиран превод за всяко физическо или юридическо лице,
включено в обединението;
 документите, съдържащи доказателства за икономическо и финансово
състояние по чл. 50 от ЗОП и за техническите възможности и/или квалификация
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по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена
поръчка, декларациите за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП,
които са на чужд език, се представят и в превод за всяко физическо или
юридическо лице, включено в обединението (чл. 13, ал. 5 от НВМОП).

Б. Първоначална оферта (ако такава се предвижда)
Б.1. Съдържание
Съдържанието на офертата е разгледано в глава втора, точка ІІІ, б. А.1. от
настоящия раздел. При договарянето с покана първоначалната оферта няма значението,
което има офертата в открития конкурс, тъй като тя не обвързва кандидата, а служи
само като основа за договаряне. Това дава по-голяма свобода на възложителя при
определяне на съдържанието на офертата.

Б.2. Приемане
В НВМОП липсват текстове, уреждащи подаването и приемането на
първоначалните оферти. Това означава, че за да бъдат приети за участие в процедурата,
първоначалните оферти следва да бъдат подадени при спазване на изискванията на
възложителя, посочени в поканата. При липса на други изисквания в поканата
приемането на първоначалните оферти следва да се извърши в съответствие с
текстовете в наредбата. Както вече беше посочено, първоначалната оферта в
процедурата на договаряне с покана няма същото значение, каквото има офертата в
открития конкурс, поради което възложителят би могъл в поканата да се отклони от
текстовете в наредбата и кандидатите следва да се съобразят с тези изисквания. Когато
в поканата няма други изисквания, ще намерят приложение съответните текстове от
НВМОП, доколкото това е възможно в конкретния случай.
Условията и редът за подаване и приемане на оферти, предвидени в
НВМОП, са разгледани в глава втора, точка ІІІ, б. А от настоящия раздел.

В. Назначаване на комисия за провеждане на процедурата
Комисията за провеждане на процедурата се назначава от възложителя след
изпращане на поканите за участие в договарянето (чл. 56, ал. 1 от НВМОП).

В.1. Състав на комисията
Комисията се състои най-малко от трима членове, един от които
задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи
необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с
обекта и сложността на поръчката (чл. 18, ал. 2 от НВМОП). Възложителят може да
привлече като членове или консултанти на комисията и външни експерти (чл. 18, ал. 3
от НВМОП).
За членове на комисията или нейни консултанти могат да бъдат определени
само лица, които декларират пред възложителя, че:
 нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на
определен кандидат;
 не са "свързани лица" по смисъла на Търговския закон∗ с кандидат в
∗

По смисъла на Търговския закон “свързани лица” са: съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по
съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително; работодател и
работник; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; съдружниците; дружество и лице, което
притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството; лицата, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето лице; лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; лицата, едното от които е
търговски представител на другото; лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. лицата, които участват пряко
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процедурата или с посочените от него подизпълнители или с членове на техните
управителни или контролни органи;
 ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята
работа в комисията.
Декларацията се представя на възложителя от всички членове на комисията и от
нейните консултанти, при назначаването им и на всеки етап от процедурата, когато
настъпи промяна в декларираните обстоятелства (чл. 19, ал. 3 от НВМОП).
Образец на декларация за обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от НВМОП
за член/консултант на комисия - Приложение № 39.

В.2. Съдържание на акта за назначаване на комисията
Актът за назначаване на комисията трябва да съдържа:
 номер и дата на акта за назначаване на комисията;
 номер и датата на решението за откриване на процедурата;
 състав на комисията, с посочване на имената, длъжността и квалификацията
на нейните членове;
 имена на външните експерти, които се привличат като консултанти на
комисията и тяхната квалификация;
 имена на резервните членове на комисията;
 краен срок за приключване на работата на комисията;
 подпис на лицето, което издава заповедта и печат.
Образец на заповед за назначаване на комисия/жури за провеждане на
процедура за възлагане на малка обществена поръчка/конкурс за проект –Приложение
№40.

В.3. Заседания и вземане на решения от комисията
Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от наредбата, член на комисията, който не
може да изпълнява задълженията си по обективни причини или е отстранен поради
наличие на обстоятелствата по чл. 19, ал. 1, се замества от резервен член, а ако това е
невъзможно, възложителят издава заповед за определяне на нов член. За да бъдат
стабилни решенията на комисията, тя винаги трябва да заседава в пълен състав, като
отсъстващите членове се заместват от резервни или нови членове.
Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от всички нейни
членове. Когато член на комисията е против взетото решение, той е длъжен да подпише
протокола от заседанието на комисията с особено мнение и писмено да изложи
мотивите си (чл. 20, ал. 1 от НВМОП).
Когато член на комисията е отстранен поради наличие на обстоятелствата по чл.
19, ал. 1, направената от него оценка на оферти не се взема предвид (чл.20, ал.3 от
НВМОП).

Г. Провеждане на договарянето и класиране на кандидатите
Г.1. Основания за отстраняване от участие в договарянето
В НВМОП не се съдържа уредба на условията и реда за разглеждане на
първоначалните оферти при договарянето с покана и за допускане и за класиране на
кандидатите. Когато в поканата възложителят е поискал представяне на първоначална
или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия,
различни от обичайните.
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оферта, отговаряща на изискванията в НВМОП, основанията за предлагане за
отстраняване на кандидатите ще бъдат аналогични с основанията по чл. 21 от НВМОП
от наредбата, които са разгледани в глава втора, точка ІІІ, б. В.2. от настоящия раздел.
Когато възложителят не е поискал представянето на оферта, комисията следва
да предложи за отстраняване от участие само кандидатите, които не са представили
документите по чл. 56, ал. 2 от НВМОП или кандидатите, за които от документите
става ясно, че по отношение на тях има пречка за участие в процедурата – наличие на
обстоятелство по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

Г.2. Протокол за постигнатите договорености
В съответствие с чл. 57, ал. 1 от НВМОП комисията провежда договарянето с
всеки от кандидатите за определяне на условията на договора съгласно изискванията на
възложителя, посочени в поканата за участие.
Когато поканените от възложителя кандидати са повече от един, направените
предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат се отразяват в отделен
протокол, който се подписва от членовете на комисията и от кандидата (чл. 57, ал. 2 от
НВМОП).

Г.3. Доклад до възложителя
След провеждане на договарянето с всички поканени кандидати комисията
изготвя доклад до възложителя, в който му предлага класиране на кандидатите.
Съдържанието на доклада не е уредено в наредбата, но в него би следвало да се
съдържат данни за:
 кандидатите, участвали в договарянето;
 отстранените от договарянето кандидати и основанията за отстраняването
им;
 допуснатите до участие кандидати и постигнатите договорености с всеки от
тях, отразени в протоколите;
 предложение за класиране на кандидатите.
Образец на доклад от дейността на комисия, назначена за провеждане на
договаряне в процедура на договаряне с покана – Приложение № 42.

ІV. Приключване на процедурата
А. Определяне на изпълнител
Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на кандидатите и
кандидата, определен за изпълнител, в срок от 5 работни дни след приключване
работата на комисията (чл. 42, ал. 1 от НВМОП).
Определянето на изпълнителя и сключването на договор се извършва по реда на
чл. 42 и чл. 43 от наредбата, което означава, че възложителят определя за изпълнител
кандидата, класиран от комисията на първо място и сключва договор с него.
Решението на възложителя следва да съдържа:
 номер и дата на решението;
 данни за възложителя;
 правно основание за издаването му – чл. 42, ал.1 от НВМОП и доклад на
комисията за провеждане на процедурата /номер и дата/;
 номера и датата на решението за откриване на процедурата за възлагане на
малка обществена поръчка;
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 наименованията на всички кандидати в процедурата за възлагане на малка
обществена поръчка;
 отстранените от участие в процедурата кандидати и мотивите за тяхното
отстраняване;
 класирането на кандидатите;
 определения изпълнител;
 орган и срок за обжалване;
 име, длъжност и подпис на възложителя.
Образец на решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на
малка обществена поръчка – Приложение № 43.
Текстът на чл. 57, ал. 4 от НВМОП относно договарянето с покана препраща
изрично към чл. 42 от НВМОП, което задължава възложителя да изпрати на
кандидатите решението за определяне на изпълнител в 3-дневен срок от издаването му.
Внимание
Препращането в чл. 57, ал. 4 към чл. 42 и чл. 43 от НВМОП дава основание да се
направи извод, че и при договарянето с покана възложителят е ограничен в преценката
си и не може да се отклони от посоченото в доклада на комисията, нито да промени
класирането или да определи за изпълнител друг освен кандидата, класиран от
комисията на първо място, да отстрани допуснат кандидат или по какъвто и да е начин
да промени изводите на комисията и взетите от нея решения, отразени в доклада.
Освобождаване на гаранциите за участие на отстранените кандидати
В срок три работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на
възложителя за определяне на изпълнител гаранциите за участие на отстранените и на
класираните кандидати (ако такива са поискани) се освобождават от възложителя
(чл.28, ал. 1 от НВМОП).
Ако някой от кандидатите обжалва решението на възложителя за определяне на
изпълнител, възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на
спора (чл. 29, т. 2 от НВМОП).
Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него. Освобождаването на гаранциите може
да се извърши чрез превод по банков път на внесената сума по сметка на кандидата или
в брой срещу съответен документ, удостоверяващ получаването на сумата.

Б. Сключване на договор
Б.1. Предпоставки за сключване на договора
Договорът за малка обществена поръчка се сключва в 15-дневен срок след
изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в
случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане
на временна мярка (чл. 31, ал. 3 от НВМОП).
В случаите, когато срещу решението за определяне на изпълнител е подадена
жалба и е направено искане за налагане на временна мярка, възложителят сключва
договор в 15-дневен срок от влизането в сила на определението, с което се отхвърля
искането за налагане на временна мярка (чл. 31, ал. 4 от НВМОП).
Съгласно чл. 32, ал. 1 от НВМОП, за да бъде сключен договорът кандидатът,
определен за изпълнител при подписването на договора, трябва да представи
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документи в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП, които
бяха разгледани в глава втора, точка ІV, б. Б.1 от настоящия раздел.

Б.2. Страни по договора и срок за сключване
Договорът се сключва в 15-дневен срок след изтичането на срока за обжалване
на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подаден жалба или е
подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка (чл. 31, ал. 3 от
НВМОП). Страните по договора и срока за сключването му са разгледани в глава втора,
точка ІV, б. Б.2 от настоящия раздел.

Б.3. Съдържание на договора
Съдържанието на договора за възлагане на малка обществена поръчка при
договаряне с покана се определя от изискванията на възложителя, посочени в поканата
и в документацията за участие (когато е предвидено) и постигнатите в преговорите
договорености с кандидата, определен за изпълнител, при спазване на императивните
изисквания в действащото законодателство.
Задължителното съдържание на договора според НВМОП включва:
 всички постигнати договорености, отразени в протокола, подписан от
комисията и кандидатът, определен за изпълнител;
 условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение (чл. 30 от НВМОП);
 срок на договора;
Договорът за малка обществена поръчка не може да бъде безсрочен (чл. 31, ал. 5
от НВМОП).
 забрана за изменения в него;
Страните по договор за малка обществена поръчка не могат да го изменят, освен
в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП (чл. 33, ал. 1 от НВМОП).
 други гаранции за изпълнение в случаите, определени със закон (чл. 26, ал. 4
от НВМОП).
НВМОП не съдържа задължение в договора да бъдат уредени изрично и
хипотезите за предсрочното му прекратяване. Както всеки договор, така и договорът за
малка обществена поръчка се прекратява на основанията, посочени в закона и в
договора. Същевременно обаче наредбата урежда едно специфично основание за
прекратяване на договора – съгласно чл. 33, ал. 2 от НВМОП възложителят може да
прекрати договор за малка обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства,
възникнали след сключването на договора, той не е в състояние да изпълни
задълженията си.

Б.4. Изпращане на информация до АОП
В съответствие с чл. 34, ал. 1 от НМВОП и чл. 7, ал. 1, т. 2 от ППЗОП
възложителят е длъжен да изпрати информация за всеки сключен в резултат на
проведена процедура договор за малка обществена поръчка до агенцията за вписване в
Регистъра на обществените поръчки не по-късно от 7 дни след сключването на
договора.
Информацията се изготвя съгласно образеца по чл. 19, ал. 7 ЗОП, утвърден от
министъра на икономиката и енергетиката. Ако оповестяването на информацията
противоречи на закон, тя не се вписва в Регистъра на обществените поръчки, като
възложителят мотивира това пред АОП (чл. 34, ал. 3 от НВМОП).
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Образец на информация за сключен договор за малка обществена поръчка Приложение № 13.

В. Прекратяване на процедурата без сключване на договор
Когато договор не може да бъде сключен, процедурата за възлагане на
поръчката се прекратява.
Прекратяването на процедурата на договаряне с покана по принцип се
подчинява на общите правила (чл. 24, ал. 1 от НВМОП). Те бяха разгледани при
открития конкурс в глава втора, точка ІV, б. В от настоящия раздел.
Поради специфичния характер на процедурата на договаряне с покана, общите
основания за нейното прекратяване следва да намерят приложение за случаите, когато:
 документите на всички поканени участници са нередовни и е налице
основание за тяхното отстраняване;
 никой от поканените не се яви за участие в договарянето.

Глава пета
ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ
КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ
І. Понятие, приложно поле и структура
Възложителите вземат решение за провеждане на конкурс за проект за
придобиване на план или идеен проект, избран от жури въз основа на проведен
конкурс със или без присъждане на награди, главно в областта на териториалното
устройство, архитектурата, инженеринговата дейност или обработката на данни (чл. 3,
ал. 3 от НВМОП).
Конкурсът за проект се провежда:
1. когато е организиран като част от процедура за възлагане на малка
обществена поръчка за услуга, но в този случай възложителят е длъжен да посочи в
обявлението, че конкурсът ще бъде последван от обществена поръчка за услуга и да
определи стойността в съответствие с чл. 15, ал. 2, т. 7 от ЗОП;
2. с присъждане на награди и/или плащания за участниците в конкурса.
Съгласно чл. 59 от НВМОП конкурс за проект се провежда за придобиване на:
 устройствена концепция за изработване на устройствена схема, устройствен
план, план за земеразделяне или лесоустройствен проект;
 идеен проект за изработването на проекти, в т.ч. ландшафтни, архитектурни,
конструктивни, технологични, инсталационни, както и проекти за произведения
на изкуството и за реставрации и възстановяване на паметници на културата;
 проект в областта на обработката на данни;
 други проекти.
В структурата на процедурата могат да бъдат условно обособени следните
етапи:
1. Откриване на процедурата конкурс за проект
 Решение за откриване на процедурата;
 Подготовка на обявление;
 Подготовка на конкурсна програма;
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 Оповестяване на решението и обявлението.
2. Провеждане на процедурата
 Представяне на конкурсните проекти;
 Приемане на конкурсните проекти;
 Назначаване на жури;
 Разглеждане, оценка и класиране на конкурсните проекти;
3. Приключване на процедурата
 Решение на възложителя за класиране на участниците в конкурса;
 Последици от решението на възложителя;
 Прекратяване на процедурата с решение на възложителя.

ІІ. Откриване на процедурата
Подготовката и провеждането на процедурата се извършва от възложителя.
Всички действия на възложителя към кандидатите са в писмен вид (чл. 16, ал. 1 и чл.17,
ал. 1 от НВМОП).

А. Решение за откриване на процедурата
Съгласно чл. 5, ал. 1 от НВМОП конкурсът за проект се открива с решение на
възложителя. С него възложителят одобрява обявлението и конкурсната програма,
което означава, че проектите за тях трябва да бъдат предварително разработени и
готови към датата на вземането на решението за откриване на процедурата.
Решението за откриване на процедурата трябва да бъде в писмена форма. С
оглед необходимостта от идентифициране на възложителя, то трябва да съдържа наймалко:
1. дата и номер на решението;
2. данни за възложителя;
3. правно основание за откриване на процедурата;
Правното основание за откриване на процедурата са съответните текстове от
НВМОП, които уреждат решението за откриване на процедурата, съответния вид
процедура и основанията за избор на тази процедура.
При възлагане на обществена поръчка по НВМОП чрез конкурс за проект в
решението за откриване на процедурата следва да се посочат разпоредбите на чл. 3, ал.
3 във връзка с чл. 59 от НВМОП.
4. описание на проекта;
5. одобряване на обявлението за конкурс за проект (чл. 5, ал. 1, т. 2 от
НВМОП);
6. одобряване на конкурсната програма (чл. 5, ал. 1, т. 2 от НВМОП);
7. орган и срок за обжалване;
8. подпис на лицето, представляващо възложителя или на упълномощеното
от него длъжностно лице.
Образец на решение за откриване/прекратяване на процедура и за удължаване
на срокове – Приложение № 16.
Това е минимално необходимото съдържание на решението за откриване на
конкурса за проект. Няма правна пречка в решението възложителят да включи и други
данни, ако прецени това за необходимо.
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Внимание
Съгласно чл. 9 от НВМОП възложителите нямат право да включват в решението
условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават
участието на лица в конкурса за проект.

Б. Подготовка на обявление
Съдържание на обявлението
Съгласно чл. 6, ал. 1 от НВМОП във връзка с чл. 19, ал. 7 от ЗОП обявленията за
конкурси за проекти се изготвят по образци, утвърдени от министъра на икономиката и
енергетиката. Образците са достъпни на електронния адрес на АОП в Интернет.
Обявлението трябва да съдържа най-малко:
 наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и
лице за контакт, а когато е приложимо и интернет адрес;
 описание на проекта и код съгласно КОП;
 място, срок и цена за закупуване на конкурсната програма;
 крайна дата за представяне на проекта;
 критерии за оценка на проектите;
 изисквания
за
определена
професионална
квалификация
или
правоспособност на участниците;
 указание дали конкурсът за проект ще бъде последван от обществена
поръчка за услуга;
 брой и стойност на наградите и/или другите плащания за участниците, ако са
предвидени;
 дата на изпращане на обявлението.
Образец на обявление за конкурс за проект – Приложение № 14.

В. Подготовка на конкурсна програма
С решението за откриване на конкурса за проект възложителят одобрява
конкурсната програма.
Според чл. 60, ал. 1 от НВМОП конкурсната програма трябва да съдържа:
 проектната задача и указания за изпълнението й;
 всички технически данни, необходими за изпълнението на проекта;
 критериите за оценка на проекта, тяхната относителна тежест и начина за
определяне на комплексната оценка на проекта.
Както и документацията за участие в процедурите за възлагане на малки
обществени поръчки, конкурсната програма по начало се предоставя на участниците
срещу заплащане.
Внимание
Член 60, ал. 2 от НВМОП забранява цената на конкурсната програма да бъде повисока от действителните разходи за нейното изработване.
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Г. Оповестяване на решението и обявлението
Г.1. Изпращане на решението и обявлението до АОП за вписване в
Регистъра на обществените поръчки
Възложителите са длъжни да изпратят решението за откриване на конкурса за
проект и обявлението до АОП, в седемдневен срок от датата на издаване на
решението, но не по-малко от 33 дни преди крайния срок за получаване на проектите
(чл. 7, ал. 1 от ППЗОП ).
Съгласно чл. 6, ал. 1 от ППЗОП решението и обявлението се изпращат до АОП
по един от следните начини:
 на хартиен носител и на магнитен, оптичен или друг носител, който дава
възможност за възпроизвеждане на информацията, без използване на електронен
подпис; или
 на хартиен носител и по електронна поща без използване на електронен
подпис; или
 по електронен път с използване на електронен подпис; или
 на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за
възпроизвеждане на информацията, с използване на електронен подпис.

Г.2. Изпращане на обявлението до “Държавен вестник”
Едновременно с изпращането до АОП възложителите са длъжни да изпратят
обявлението за конкурс за проект до “Държавен вестник”. Това задължение следва да
бъде изпълнено в седемдневен срок от датата на издаване на решението, но не помалко от 33 дни преди крайния срок за получаване на проектите (чл. 4, ал. 2 от ППЗОП
и чл. 61, ал. 1 от НВМОП).
Съгласно чл. 4, ал. 1 от ППЗОП обявлението се изпраща до “Държавен вестник”
на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за възпроизвеждане на
информацията, или по електронен път.
Решението не се изпраща до “Държавен вестник”, тъй като не подлежи на
обнародване.

Г.3. Публикуване на информация за процедурата
Според чл. 27, ал. 3 от ЗОП след обнародване на обявлението в "Държавен
вестник" възложителят може да публикува информация за конкурса за проект и в един
местен вестник или национален ежедневник. В публикацията се посочват най-малко
описанието на проекта и датата на обнародване на обявлението в електронната
страница на "Държавен вестник" и не може да се включва информация, която не се
съдържа в обявлението.
В НВМОП липсва уредба, аналогична на посочения законов текст. Независимо
от това няма правна пречка възложителят да се възползва от тази възможност и да
публикува информацията при спазване на условията и изискванията в чл. 27, ал. 3 от
ЗОП.
Внимание
Тъй като обнародваното в “Държавен вестник” обявление е основният и
задължителен източник на изчерпателна информация за конкретния конкурс за проект,
в допълнителната публикация следва да се посочат и датата на обнародване на
обявлението в електронната страница на “Държавен вестник”.
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Чл. 27, ал. 3 от ЗОП забранява в допълнителната публикация да бъде включвана
информация, която не се съдържа в обнародваното в “Държавен вестник” обявление.

ІІІ. Провеждане на процедурата
А. Представяне на конкурсните проекти
Проектите се представят в определения в обявлението срок. Както вече бе
посочено, съгласно 61, ал. 1 от НВМОП срокът за получаване на проектите не може да
бъде по-малък от 33 дни от датата на изпращане на обявлението за конкурс за проект
до “Държавен вестник” за обнародване в електронната му страница и до агенцията за
вписване в Регистъра на обществените поръчки.
Данните и доказателствата за професионалната квалификация и
правоспособност на участниците се представят в отделен непрозрачен плик, който се
отваря след класирането на проектите (чл. 63, ал. 4 от НВМОП). От редакцията на
текста следва изводът, че пликът трябва да бъде запечатан, за да не може да се отвори
преди класирането на проектите.

Б. Приемане на конкурсните проекти
В съответствие с чл. 63, ал. 1 от НВМОП възложителят трябва да определи
длъжностно лице, което да приема конкурсните проекти.
Лицето представя писмена декларация, че е длъжно да пази в тайна
обстоятелствата, станали му известни във връзка с конкурсните проекти (чл. 63, ал. 2 от
НВМОП).
Представените конкурсни проекти се номерират по реда на постъпването им и се
съставя списък на номерата и съответстващите им имена на участниците. Списъкът се
поставя в плик, който се запечатва и се съхранява до датата на обявяване на
резултатите от конкурса.
В НВМОП липсва изрична уредба на условията за приемане на конкурсните
проекти. При това положение лицето, което приема проектите, може да не приеме
конкурсни проекти, които са подадени или изпратени след крайната дата на получаване
на проектите, посочена в обявлението.
Образец на декларация от длъжностно лице по чл. 63, ал. 2 от НВМОП –
Приложение № 46.

Промени, допълнения и оттегляне на конкурсни проекти
В НВМОП липсва изрична уредба на условията и реда за внасяне на промени и
допълнения или за оттегляне на конкурсни проекти. Доколкото липсва забрана за това,
би следвало да се приеме, че те по начало са допустими. Възможно е промяната или
допълването на конкурсния проект да се извърши чрез:
 замяна на плика с представения проект;
 представяне на допълнението или промяната в отделен плик.
Внимание
Промени и допълнения в конкурсните проекти могат да се приемат преди
изтичането на крайния срок за получаване на проектите.
Лицето, което приема конкурсните проекти, трябва да се убеди, че допълнението
или промените в проекта се представят от лицето, подало първоначалния проект или е
упълномощено от него.
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Оттеглянето на конкурсния проект без подаване на нов може да се извърши с
изрично писмено заявление от участника или упълномощено от него лице.
Упълномощаването за оттегляне трябва да е ясно и изрично, за да бъде прието от
лицето, което приема конкурсните проекти.

В. Назначаване на жури
За разглеждане и класиране на проектите възложителят назначава жури
(чл. 62, ал. 1 от НВМОП).

В.1. Състав на журито
Журито се състои най-малко от трима членове.
За членове на журито могат да бъдат определени само лица, които декларират
пред възложителя, че:
 нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на
определен кандидат;
 не са "свързани лица" по смисъла на Търговския закон∗ с кандидат в
процедурата или с посочените от него подизпълнители или с членове на техните
управителни или контролни органи;
 ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята
работа в комисията.
Декларацията се представя на възложителя от всички членове на журито и от
неговите консултанти, при назначаването им и на всеки етап от процедурата, когато
настъпи промяна в декларираните обстоятелства (чл. 19, ал. 3 от НВМОП).
Образец на декларация от член на жури по чл. 62, ал. 2 от НВМОП –
Приложение № 45.
Внимание
Съгласно чл. 62, ал. 3 от наредбата когато от участниците в конкурса се изисква
определена професионална квалификация или правоспособност, най-малко 1/3 от
членовете на журито трябва да имат същата или еквивалентна квалификация или
правоспособност.

В.2. Съдържание на акта за назначаване на журито
Актът за назначаване на журито трябва да съдържа:
 номер и дата на акта;
 данни за възложителя или за упълномощеното от него лице, което издава
акта;
 номер и датата на решението за откриване на процедурата;
 датата и номера на обявлението за конкурс за проект;
 състав на журито, с посочване на имената, длъжността и квалификацията на
нейните членове;
∗

По смисъла на Търговския закон “свързани лица” са: съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по
съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително; работодател и
работник; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; съдружниците; дружество и лице, което
притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството; лицата, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето лице; лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; лицата, едното от които е
търговски представител на другото; лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. лицата, които участват пряко
или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия,
различни от обичайните.
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 имена на външните експерти, които се привличат като консултанти и тяхната
квалификация;
 имена на резервните членове на журито;
 подпис на лицето, което издава заповедта и печат.
Образец на заповед за назначаване на комисия/жури за провеждане на
процедура за възлагане на малка обществена поръчка/конкурс за проект – Приложение
№ 40.

В.3. Вземане на решения от журито
Решенията на журито се вземат с обикновено мнозинство от членовете му, а
не от присъстващите на дадено заседание на журито. На практика това означава, че за
да бъде редовно заседанието на журито (за да е налице кворум), на него следва да
присъстват повече от половината от неговите членове. В противен случай не би било
възможно формирането на мнозинство и вземането на съответните решения.
Когато член на журито е гласувал против дадено решение, той е длъжен да
подпише протокола от заседанието на журито с особено мнение и писмено да изложи
мотивите си.

В.4. Възнаграждения на членовете на журито и консултантите
Възнагражденията на членовете на журито, на евентуалните външни
консултанти, както и всички разходи, свързани с дейността му са за сметка на
възложителя.
Отношенията между възложителя и евентуално привлечените като консултанти
външни експерти и тяхното възнаграждение следва да бъдат уредени с отделен договор
за услуга.

Г. Разглеждане, оценка и класиране на конкурсните проекти
Журито разглежда и оценява проектите, представени от участниците, на база
критериите, посочени в обявлението за конкурс за проект и съставя протокол за
тяхното класиране. В протокола се посочват и забележките и въпросите на журито по
проектите, които трябва да бъдат допълнително изяснени или уточнени.
След класирането на проектите, журито отваря плика със списъка на
участниците и на пликовете с данните и доказателствата за тяхната професионална
квалификация и правоспособност и извършва проверка за спазване на обявените от
възложителя изисквания. Журито предлага за отстраняване от процедурата
участниците в конкурса, които не отговарят на обявените изисквания. Отстранените
участници и мотивите на журито за отстраняването им се посочват в съставения
протокол за класиране на проектите.
Когато в протокола са отбелязани забележки или въпроси относно проектите,
журито уведомява участниците и им дава възможност да отговорят на въпросите, след
което изменя или допълва протокола, ако това е необходимо.
Съдържанието на протокола за класирането не е уредено в наредбата, но по
аналогия с протокола при открития конкурс той би следвало да съдържа:
 състав на журито;
 списък на участниците, представили проекти;
 резултатите от разглеждането и оценяването на проектите;
 класирането на участниците преди отварянето на пликовете с данните и
доказателствата за професионалната квалификация и правоспособност;
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 участниците, които са отстранени от класирането и основанията за това;
 окончателно класиране на участниците;
 дата и място на съставяне на протокола.
Протоколът на журито се подписва от всички членове и се предава на
възложителя заедно с цялата документация.
Внимание
Според чл. 42, ал. 4 от НВМОП при писмено искане от участник възложителят е
длъжен в 3-дневен срок от получаването му да осигури достъп до протокола на журито.
Възложителят може да откаже достъп до някои от данните, съдържащи се в протокола,
когато предоставянето им противоречи на нормативен акт, ограничава или нарушава
конкуренцията – например лични данни по смисъла на ЗЗЛД, данни съставляващи
търговска тайна на участниците и др.

ІV. Приключване на процедурата
А. Решение на възложителя за класиране на участниците в конкурса
Възложителят обявява с решение класирането на участниците в конкурса
съгласно протокола на журито, както и наградите или другите плащания (чл. 64, ал. 3
от НВМОП).
Внимание
Възложителят е обвързан от решението на журито и не може да промени
класирането на участниците, нито да включи в него отстранен участник или да
отстрани класиран участник.
Образец на решение за класиране на участниците в конкурс за проект –
Приложение № 47.

Б. Последици от решението на възложителя
Решението на възложителя за класиране на участниците в конкурса има няколко
последици:
 от датата на уведомяване или узнаване за решението, възниква възможност
за обжалването му пред Комисията за защита на конкуренцията;
Срокът, в който може да се упражни правото на обжалване е 10 дни и започва да
тече от датата на уведомяване на всеки отделен участник.
Когато по една или друга причина даден участник не е бил уведомен за
решението, той може да упражни правото си да го обжалва в 10-дневен срок от
узнаване за издаването на решението.
 изпращане на информация за проведения конкурс за проект до АОП.
В 7-дневен срок от датата на решението за обявяване на резултатите от конкурса
възложителят е длъжен да изпрати информация за проведения конкурс до АОП за
вписване в Регистъра на обществените поръчки. Информацията за проведения конкурс
се изготвя съгласно образец, одобрен от министъра на икономиката и енергетиката.
Това правило не намира приложение относно информация, оповестяването на
която противоречи на закон. В този случай информацията за проведения конкурс се
изпраща, но не се вписва в Регистъра на обществените поръчки.
Образец на информация за проведен конкурс за проект – Приложение №15.
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В. Прекратяване на конкурса за проект с решение на възложителя
Прекратяването на процедурата по принцип се подчинява на общите правила. Те
бяха разгледани при открития конкурс в глава втора, точка ІV, б. В от настоящия
раздел.
Поради специфичния характер на конкурса за проект, общите основания за
прекратяване на процедурата следва да намерят приложение за случаите, когато:
 липсват подадени конкурсни проекти;
 нито един кандидат или участник не отговаря на обявените от възложителя
изисквания.

Глава шеста
ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ БЕЗ
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
Приложно поле
Чл. 2 от НВМОП създава правно основание за възложителите в определени
случаи, когато стойността на малката обществена поръчка не надхвърля определените в
наредбата прагове, да не провеждат процедура за възлагане на малка обществена
поръчка. В този случай сключването на писмен договор не е задължително и е по
преценка на възложителя.
1. Възложителите не са задължени да провеждат процедура за възлагане на
малка обществена поръчка, но са длъжни да съберат не по-малко от 3 оферти, които
съдържат техническо и финансово предложение, освен ако това е обективно
невъзможно, когато поръчките имат следните стойности без ДДС:
 за строителство – от 45 000 до 100 000 лв., а когато поръчката е с място на
изпълнение извън страната - от 90 000 до 200 000 лв.;
 за доставки или услуги – от 15 000 до 30 000 лв., а когато поръчката е с място
на изпълнение извън страната – от 30 000 до 60 000 лв.;
(вж. таблица 3)
Макар че не е предвидено изрично задължение за възложителя да избере
изпълнителя, предложил най-изгодната оферта, възложителят трябва да може да
обоснове целесъобразността на избора си. Формата и съдържанието на договора се
договарят свободно между страните в съответствие с действащото законодателство.
В случаите, когато обект на поръчката е за доставки или услуги, възложителят
може да не сключва писмен договор и да докаже сделката с първичните платежни
документи (чл. 2, ал. 3 от НВМОП).
Наредбата предвижда изключение от правилото за изискване на най-малко три
оферти – когато е налице обективна невъзможност за това. Наличието на обективна
невъзможност следва да се преценява във всеки конкретен случай. За да бъде обективна
невъзможността, тя трябва да не е свързана с волята на възложителя и да не зависи от
него.
Така например обективна невъзможност за представяне на три оферти ще има,
когато:
 стоката, предмет на доставката, се предлага от по-малко от три лица;
 само едно или две лица разполагат с необходимата квалификация и
техническо оборудване за изпълнение на поръчката.
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Внимание
В посочените по-горе случаи възложителят трябва много внимателно да прецени
обективната невъзможност за събиране на три оферти, за да може да мотивира и
обоснове сключването на договора при прилагане на изключението, а не на принципа в
НВМОП.
2. Възложителите могат да възлагат малки обществени поръчки без да събират
3 оферти, когато поръчките имат следните стойности без ДДС:
 за строителство – по-малка от 45 000 лв., а когато поръчката е с място на
изпълнение извън страната – по-малка от 90 000 лв.;
 за доставки или услуги– по-малка от 15 000 лв., а когато поръчката е с място
на изпълнение извън страната – по-малка от 30 000 лв.;
(вж. таблица 3)
Когато възложителите сключват договор, не е нужно да мотивират избора си и
начина на избор на изпълнителя. Формата и съдържанието на договора се определят
свободно от страните при спазване на разпоредбите в действащото законодателство.
В случаите, когато обект на поръчката е за доставки или услуги, възложителят
може да не сключва писмен договор и да докаже сделката с първичните платежни
документи (чл. 2, ал. 3 от НВМОП).
Tаблица 3
Място на
изпълнение

Обект

Строителство В страната
Извън
страната
В страната
Извън
страната
В страната
Извън
страната

Доставки

Услуги

Конкурс
проект

за

-

Без процедури
Изискване най-малко на
3 оферти (чл. 2, ал. 1 от

Без ограничения в начина на
избор на изпълнител (чл. 2,

НВМОП)

ал.2 от НВМОП)

от 45 000 до 100 000 лв.

под 45 000 лв.

от 90 000 до 200 000 лв.

под 90 000 лв.

от 15 000 до 30 000 лв.

под 15 000 лв.
под 30 000 лв.

от 30 000 до 60 000 лв.
от 15 000 до 30 000 лв.

под 15 000 лв.

от 30 000 до 60 000 лв.

под 30 000 лв.

-

-

стойностите са без ДДС
Съгласно чл.34, ал.5 от НВМОП в края на всяко тримесечие възложителите са
длъжни да изпращат до АОП обобщена информация за реализираните от тях малки
обществени поръчки при условията на чл. 2 от наредбата.
Образец на обобщена информация за малки обществени поръчки по чл. 2 от
НВМОП – Приложение № 21.
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РАЗДЕЛ ПЕТИ
ОБЖАЛВАНЕ
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
(Обн. ДВ бр. 37 от 2006 г.) се промени правната уредба на обжалването на процедурите
за възлагане.
С изменението се въвеждоха изискванията на Директива 89/665/ЕИО и
Директива 92/13/ЕИО, тъй като действащата система за оспорване не съответстваше на
европейското право в областта.
Цел на промените:
Основна цел на промените е постигане на бързина и ефективност на
производството по обжалване, което е ключово изискване на европейското право в
областта.
Наред с това, с измененията на закона се цели да се постигне баланс в защитата
на интересите на субектите в процеса на възлагане. Необходимо е да се преодолеят
недостатъците на автоматичния суспензивен ефект на жалбата при административното
производство, който възпрепятства процедурата и сключването на договора и по този
начин засяга интересите на възложителя. От друга страна липсата на възможност за
спиране на процедурата (при оспорването по исков ред, приложимо до 30 юни 2006 г.)
в определени случаи прави обжалването безпредметно от гледна точка на
потенциалните изпълнители, тъй като до произнасянето на съда договора е сключен, а
често и изпълнен.
Основните промени в реда за обжалване в сила от 1 юли 2006 г.:
ЗОП разглежда актовете на възложителите, приети във връзка с процедурите за
възлагане на обществени поръчки като индивидуални административни актове (чл. 11
от ЗОП). Последицата от това легално разрешение е, че споровете по обществени
поръчки подлежат на разглеждане по административен ред.
В съответствие с изискванията на директивите, новият ред предвижда обжалване
на всяко решение, действие или бездействие на възложителя пред специализиран орган
- Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която действа като по-горестоящ
административен орган. Решението на КЗК подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд (ВАС).
Подобна е правната уредба в много европейски страни. Спорове във връзка с
процедури за възлагане на обществени поръчки се разглеждат от административен
орган като първа инстанция в Словения, Швейцария, Кипър, Чехия, Полша, Унгария,
Дания, Германия, Исландия и Латвия.
Сравнение с действалата до 30 юни 2006 г. уредба:
Какво може да се оспорва/ обжалва:
 до 30.06.2006 г. – решенията, изрично посочени в чл. 120, ал. 1 от ЗОП;
 от 01.07. 2006 г.– всяко решение, действие или бездействие на възложителя;
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Внимание
На обжалване подлежат не само актове на възложителя, но и на лицето,
упълномощено от него да организира и провежда процедурите. По същия ред ще се
обжалват и актовете на централния орган за обществени поръчки и тези на лицата по
чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП.
Не могат да се обжалват действията и протокола на назначената от възложителя
комисия за провеждане на процедурата.
Основания за оспорване/обжалване:
 до 30.06.2006 г. – изрично предвидените в чл. 120, ал. 1 от ЗОП основания
(едно общо и две конкретни);
 от 01.07.2006 г. – общо формулирано основание – законосъобразност на
решението, действието или бездействието на възложителя. Основанията за
незаконосъобразност на акта са посочени в чл. 146 от АПК: липса на
компетентност на автора на акта; неспазване на установената от закона
форма
за
издаването
му;
съществено
нарушение
на
административнопроизводствени
правила;
противоречие
с
материалноправни разпоредби; несъответствие с целта на закона.
Кой може да оспорва/обжалва
 до 30.06.2006 г.. -кандидати в процедурите;
 от 01.07. 2006 г.– -всяко заинтересовано лице;
Компетентни органи:
 до 30.06.2006 г.– районен и окръжен съд; алтернатива - Арбитражен съд към
АОП;
 от 01.07. 2006 г.– -КЗК и ВАС.

І. Подаване на жалба
Съгласно чл. 120, ал. 1 от ЗОП жалба може да подава всяко заинтересовано лице.
Следователно необходимо е лицето да има правен интерес от обжалване на акта на
възложителя. Правният интерес се доказва във всеки конкретен случай.
Според европейската практика, за да е налице правен интерес, лицето трябва да
е кандидат или участник в процедурата, освен ако дискриминационни условия в
решението, обявлението или документацията са довели до невъзможност да участва в
процедурата (виж решение на Съда на Европейските общности по дело 230/02). Освен
това, кумулативно трябва да е налице увреждане или възможност от увреждане на
негови интереси с решението, действието или бездействието на възложителя. Третото
условие е своевременното подаване на жалбата. Ако лицето е имало възможност да
обжалване на по-ранен етап решението, действието или бездействието на възложителя,
но не го е направило и изчаква например финалното решение по процедурата, следва да
се приеме, че жалбата му в този случай е недопустима.

ІІ. Срокове за подаване на жалба
Жалба се подава в 10 дневен срок от:
 уведомяването на лицето за съответното действие или решение или
 узнаването, ако лицето не е било уведомено.
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Жалба пред КЗК може да се подава до сключване на договор или на рамково
споразумение. Ако лице подаде жалба след като възложителят е сключил договор или
рамково споразумение в резултат на процедурата, тази жалба ще бъде недопустима и
КЗК няма да я разгледа.
Ако пропусне сроковете за обжалване пред КЗК, всяко заинтересовано лице
може да предяви иск за установяване на нищожност на договор за обществена
поръчка или рамково споразумение, както и да претендира обезщетение за вреди,
претърпени в резултат на нарушения на закона при провеждане на процедура за
възлагане на обществена поръчка по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Жалбоподателя е длъжен да изпрати копие от жалбата на възложителя, чието
решение, действие или бездействие обжалва (чл. 121, ал. 1 от ЗОП). По този начин
възложителят ще бъде информиран за твърденията в жалбата и ако прецени, че е
налице нарушение може сам да го отстрани до произнасяне на КЗК по жалбата.

ІІІ. Съдържание на жалбата
Жалбата трябва да е написана на български език и да съдържа:
1. наименование на органа, до който се подава;
2. наименование, седалище и адрес на управление и данни за съдебната
регистрация на жалбоподателя - юридическо лице; или името, адреса и данни за
самоличността на жалбоподателя, когато е физическо лице;
3. наименование, адрес и данни за съдебната регистрация на възложителя;
4. данни за обществената поръчка и решението, действието или бездействието,
което се обжалва;
5. оплакванията и искането на жалбоподателя;
6. подпис на лицето, което подава жалбата, или на неговия пълномощник.
Към жалбата се прилагат доказателствата, с които жалбоподателят разполага, и
документ за платена държавна такса. Ако лицето иска налагане на временна мярка, това
искане трябва да бъде направено едновременно с подаването на жалбата.

ІV. Производство пред КЗК
А. Допустимост на жалбата и образуване на производство
Ако подадената жалба е редовна в 3-дневен срок председателят на КЗК образува
производство и определя докладчик. Ако има нередовности по жалбата или не е
внесена такса на жалбоподателя се дава 3-дневен срок за отсраняването им, съответно
за внасяне на таксата, след което се образува производство пред комисията.
Комисията за защита на конкуренцията не образува производство, когато:
1. жалбата е подадена след изтичането на срока по чл. 120, ал. 2 от ЗОП;
2. не са отстранени допуснатите нередовности в срок;
3. не е представен документ за внесена държавна такса;
4. жалбата е подадена след сключване на договора за обществена поръчка.
Подаването на жалба по принцип не спира провеждането на процедурата. Но
едновременно с подаване на жалбата лицето може да поиска налагане на временна
мярка. В този случай комисията може да допусне като временна мярка спиране на
процедурата.
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Б. Допускане и налагане на временна мярка
Целта на временната мярка е да предотврати последващи нарушения или
настъпване на увреждания на засегнати интереси.
В чл. 121а, ал. 1 от закона е предвидено, че при мотивирано искане от
жалбоподателя и след преценка на КЗК, комисията може да допусне временна мярка
спиране на процедурата. При произнасяне по искането комисията преценява
неблагоприятните последици от забавянето на процедурата и реалната опасност за
сериозно увреждане на обществения интерес или на интересите на страните.
Следователно във всеки конкретен случай, с оглед фактическата обстановка, предмета
на поръчката, обществения интерес и интересите на страните КЗК ще преценява дали
да допусне налагане на временна мярка. В случай, че негативните последици от
налагането на мярката може да надвишат ползите от защитата на интереса с тях,
комисията може да откаже допускане на временната мярка.
По искането за допускане на временна мярка КЗК се произнася в закрито
заседание в 7-дневен срок от образуване на производството с определение. Това
определение може да се обжалва пред ВАС в 7 –дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на това определение не спира изпълнението, ако има наложена временна
мярка, както и образуваното производство по жалбата.
Временната мярка се налага след представяне на обезпечение от страна на
жалбоподателя в размер на 1 на сто от стойността на поръчката, но не повече от 50 000
лв. Ако стойността не може да се определи, размерът се определя от КЗК, като
максималният е 50 000 лв. Когато с определението си КЗК допусне налагането на
мярката, жалбоподателят следва да внесе обезпечението в 5 дневен срок от
съобщаването. Ако в рамките на този срок жалбоподателят не внесе обезпечението по
сметка на комисията временна мярка не се налага.
Временната мярка се смята за наложена от датата на представяне на
обезпечението. КЗК уведомява страните и АОП за наложената временна мярка в деня
на налагането й.
Внесеното обезпечение се връща в 7-дневен срок от влизането в сила на
определението, с което се отменя наложената временна мярка, или от влизането в сила
на решението, с което се уважава жалбата по чл. 120 от ЗОП. При отхвърляне на
жалбата представеното обезпечение се превежда като приход в държавния бюджет.
Целта на обезпечението е да се ограничат случаите на искания за налагане на
временна мярка от недобросъвестни участници в процедурите, които възпрепятстват
дейността на възложителя и процеса на възлагане.
(за сравнение в Чехия се внася депозит за подаване на жалба, който се губи от
лицето, ако жалбата му е неоснователна; максимален размер на депозита е 1 млн.
чешки крони)

В. Производство по същество пред КЗК
Комисията разглежда жалбата по същество и се произнася с решение до 2
месеца от образуване на производството.
След образуване на производство докладчикът извършва проучване на
обстоятелствата по жалбата. По производството пред КЗК се допускат писмени, устни
доказателства и експертни становища.
Страните по производството, държавните органи и длъжностните лица са
задължени да оказват съдействие на КЗК при изпълнение на нейните задължения.
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След приключване на проучването, на страните се дава възможност да се
запознаят със събраните по преписката доказателства. Страните са длъжни да
представят всичките си доказателства най–късно в деня преди заседанието по
разглеждане на жалбата.
Доказателствата, събрани по производството, не могат да бъдат разгласявани ако
представляват производствена, търговска или друга защитена от закон тайна. Когато в
тях се съдържат данни, представляващи класифицирана информация се прилага редът,
предвиден в Закона за защита на класифицираната информация.
След приключване на проучването докладчикът представя преписката на
председателя, който насрочва открито заседание за разглеждането й. За заседанието
страните се призовават по реда на Гражданския процесуален кодекс.
1. Открито заседание
Заседанията са редовни, когато присъстват най-малко петима от членовете на
КЗК.
На откритото заседание, на страните могат да се задават въпроси по ред,
определен от председателя. Когато счете, че обстоятелствата по жалбата са изяснени,
председателят предоставя възможност на страните за становища. След изясняване на
спора от фактическа и правна страна председателят закрива заседанието.

2. Отвод и самоотвод
Членовете на КЗК трябва да бъдат безпристрастни при разглеждането на
жалбата и произнасянето си по нея.
Съгласно чл. 122в, ал. 3 от ЗОП член на комисията е длъжен да си направи
самоотвод в случаите, когато:
 е бил пълномощник на някоя от страните;
 е бил в трудовоправно или гражданскоправно отношение с някоя от
страните;
 поради други обстоятелства може да се смята за предубеден или
заинтересован пряко или косвено от изхода на преписката.
На тези основания страните също могат да поискат отвод на член на комисията.

Г. Решение на КЗК
КЗК взема решения с явно гласуване и с мнозинство от 4 гласа. В случай че на
заседанието присъстват по-малко от 7 членове и не може да бъде постигнато
мнозинство от 4 гласа, приема се, че жалбата е оставена без уважение.
КЗК постановява решението по жалбата в закрито заседание. Съгласно чл. 122г,
ал. 1 от ЗОП с решението си КЗК:
1. оставя жалбата без уважение;
2. отменя незаконосъобразното решение на възложителя или установява
незаконосъобразното действие или бездействие и връща преписката за продължаване
на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно
решение или действие.
В случай, че отмени незаконосъобразно решение или установи
незаконосъобразно действие или бездействие КЗК може да даде задължителни указания
на възложителя по хода на процедурата за възлагане.
Когато е образувано производство пред КЗК и няма наложена временна мярка,
възложителят е длъжен да уведоми комисията, ако сключи договор за обществена
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поръчка преди произнасянето й по жалбата. За неизпълнение на това задължение е
предвидена административнонаказателна санкция. В този случай КЗК оставя жалбата
без уважение или установява незаконосъобразността на решението, действието или
бездействието на възложителя. Сключеният договор за обществена поръчка запазва
действието си, а заинтересованите лица имат право да търсят обезщетение по реда на
Гражданския процесуален кодекс.
Решението на КЗК е писмено и се изготвя и обявява заедно с мотивите найкъсно в 14-дневен срок от произнасянето по жалбата.
Когато член на комисията не е съгласен с решението, той го подписва с особено
мнение, което се прилага към решението.
Решението на КЗК подлежи на обжалване пред тричленен състав на ВАС в 14дневен срок от съобщаването му на страните. Решението на ВАС е окончателно.

V. Сключване на договор
Срокът за обжалване на решението за определяне на изпълнител е 10 дни и
започва да тече от уведомяването на кандидатите или участниците в процедурата. До
изтичането на този срок, договор за обществена поръчка не може да се сключи. (чл. 41,
ал. 3 от ЗОП). Когато в 10 дневния срок не е подадена жалба или е подадена, но с нея не
е поискано налагане на временна мярка, възложителят сключва договора в едномесечен
срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.
Когато срещу решението за определяне на изпълнител е подадена жалба и е
направено искане за налагане на временна мярка, възложителят сключва договор в
едномесечен срок от влизането в сила на определението, с което се отхвърля искането
за налагане на временна мярка.
При наложена временна мярка, в зависимост от решението на КЗК по жалбата,
за възложителят предприема някое от следните действия:
 сключва договор;
 прекратява процедурата;
 продължава процедурата от указаното в решението действие.
Въвеждането на забраната за сключване на договор за обществена поръчка до
изтичане на срока за обжалване (чл. 41, ал. 3 от ЗОП) е т.нар. standstill period. Този
период на спиране произтича от решението на Съда на Европейските общности по дело
81/98, известно като делото “Алкател”. Съдът в решението си е приел, че държавитечленки трябва да осигурят период не по-малък от 10 дни между решението за
определяне на изпълнител и сключването на договора за обществена поръчка, като в
този период трябва да се гарантира възможност за ефективно налагане на временна
мярка по отношение на това решение. Решението за определяне на изпълнител е
финалното решение в процедурата, поради това възможността за неговото ефективно
обжалване и отмяна е от изключителна важност.

VІ. Арбитраж
Важна последица от въвеждане на новия ред за обжалване е закриването на
Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки. Въвеждането на
административен ред, по който се разглеждат решенията, действията и бездействията
на възложителите противоречи на същността на арбитража. Съгласно българското
законодателство той е компетентен да разглежда само имуществени спорове.
Следователно арбитраж е приложим при разглеждането на спорове по изпълнението на
вече сключен договор за обществена поръчка. Всяка от страните по сключен договор за
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обществена поръчка или рамково споразумение може да предложи сключването на
арбитражно споразумение за разглеждане на спорове между тях (чл. 122л, ал. 1 от
ЗОП).
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