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ПОНЯТИЕ

ДИРЕКТИВА 2014/24/ ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година за

обществените поръчки и за отмяна на Директива

2004/18/ ЕО

По смисъла на настоящата директива

„обществена поръчка“ е придобиването от страна на

един или няколко възлагащи органа посредством

договор за обществена поръчка на строителство,

доставки или услуги от икономически оператори, избрани

от тях, без значение дали строителството, доставките

или услугите са предназначени за обществени цели



ПОНЯТИЕ

• Обществена поръчка е придобиването от 

един или няколко възложители

посредством договор за обществена

поръчка на строителство, доставки или 

услуги от избрани от тях изпълнители, 

предназначени за обществени цели или за 

нуждите на публични възложители, а при 

секторни възложители - за изпълнение на 

секторни дейности. 
• Чл. 1, ал. 2 ЗОП



• Обществени 

поръчки

• Бюджет

• Търг

• Бюджет

РАЗГРАНИЧАВАНЕ



ПРОЦЕС НА ВЪЗЛАГАНЕ

Административно

правна фаза

Избор на 
изпълнител

Гражданско 
правна фаза

Сключване на договор с 
избрания изпълнител.

Изменение на договора.

Контрол върху 
изпълнението на договора.



Исторически преглед

– Закон за публичните търгове от 1883 г 

– Закон за обществените предприятия от 

1906 г.

– Закон за бюджета отчетността и 

предприятията от 1921 г.

– Закон за бюджета отчетността и 

предприятията от 1934 г.



Исторически преглед

– Закон за  възлагане на държавни и 

общински поръчки ДВ бр. 9/31.01.1997 г.

– Закон за обществените поръчки ДВ бр. 

56/22.06.1999 г.

– Закон за обществените поръчки, ДВ бр. 

28/06.04.2004 г.

– Закон за обществените поръчки, ДВ бр. 

13/16.02.2016 г.



Принципи на възлагането:

1. равнопоставеност и недопускане на 

дискриминация.

2. свободна конкуренция;

3. пропорционалност

4. публичност и прозрачност;



Структура на ЗОП

• Част 1: Основни положения

• Част 2: Правила за възлагане

• Част 3: Специални правила за секторни 

възложители

• Част 4: Специални правила за възлагане в области 

отбрана и сигурност

• Част 5: Правила за възлагане на обществени 

поръчки на ниска стойност

• Част 6: Отстраняване на нарушения в процедурите

• Част 7: Управление и контрол

• Част 8: Административно наказателни разпоредби



Обекти на обществените поръчки

 строителство – разновидности: 

- изпълнение или проектиране и изпълнение на 

строителство, свързано с една от дейностите по 

Приложение № 1 към ЗОП;

- изпълнение или проектиране и изпълнение на строеж;

“Строеж” (§ 2, т. 51 от ДР на ЗОП) - резултат от строителни 

работи и дейности в областта на строителството, който е 

достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или 

техническа функция.

 доставка на стоки;

 предоставяне на услуги.

• Чл. 3, ал. 1



Изключения:

• Общи изключения – чл. 13

• Изключения приложими за публични 

възложители – чл. 14

• Изключения, приложими за секторни 

възложителя – чл. 15

• Изключения, приложими за поръчки в 

областта на сигурността и отбраната –

чл. 149



Някои общи изключения:

- придобиване/наемане на земя, съществуващи сгради или 

други недвижими имоти;

- поръчки за закупуване на програмно време или осигуряване 

на предавания, които  се възлагат на доставчици на 

медийни услуги (лице по чл. 4 от Закона за радиото и 

телевизията);

- заеми, независимо дали са свързани с емитиране, 

продажба, закупуване или прехвърляне на ценни книжа или 

други финансови инструменти;

- услуги по задължително социално осигуряване;

- правни услуги, свързани с процесуално представителство, 

удостоверяване на документи от нотариус, съдебно 

изпълнение



ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:

 възложителите – физически лица (чл. 5 от 

ЗОП);

 видове възложители – публични и секторни;

 възложители – кметове и кметски наместници 

(изискване да са разпоредители с бюджет);

 лечебни заведения

- търговски дружества по чл. 36-37 от ЗЛЗ;

- собственост на държавата или община; 

- 50 % от приходите им са от държавния/общинския 

бюджет или от НЗОК.

 публичноправни организации - следващия слайд



ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:

Публичноправна организация (§ 2, т. 43 от ДР на ЗОП) –

юридическо лице; задоволяване на нужди от общ интерес без 

промишлен или търговски характер; финансиране повече от 

50 %  или определяне на повече от половината от членовете на 

управителните или надзорни органи от публичен възложител. 

Нуждата от общ интерес има промишен/търговски характер, 

ако субектът действа при нормални пазарни условия, стреми 

се към печалба и сам понася загубите от дейността си. 

Изключение – лечебни заведения – търговски дружества с 

поне 2/3 частен капитал, за които са изпълнени условията за 

публичноправна организация  няма да се считат за такава. 



ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

делегиране на правомощия -

упълномощаване и заместване;    - чл.7

съвместно възлагане             - чл. 8 и чл. 9

възложител за конкретен случай   – чл.6



КАНДИДАТИ И УЧАСТНИЦИ

 Кандидат или участник в процедура за 
възлагане на обществена поръчка може да 
бъде всяко българско или чуждестранно 
физическо или юридическо лице или техни 
обединения, както и всяко друго образувание, 
което има право да изпълнява строителство, 
доставки или услуги съгласно 
законодателството на държавата, в която то е 
установено



КАНДИДАТИ И УЧАСТНИЦИ

 „Кандидат" е стопански субект, който е подал 
заявление за участие в ограничена процедура, 
състезателна процедура с договаряне, 
договаряне с предварителна покана за 
участие, договаряне с публикуване на 
обявление, състезателен диалог, партньорство 
за иновации или участва в ограничен конкурс 
за проект. 

 „Участник" е стопански субект, който е 
представил оферта или проект или е поканен 
да участва в преговори. 



УЧАСТНИЦИ

 клон на чуждестранно юридическо лице - самостоятелен участник 

в процедура;

 обединения – изисквания към тях: 

- да представят акт за създаване на обединение с описание на правата 

и задълженията, разпределението на отговорностите и дейностите, 

които всеки член ще изпълнява;

- може да се изисква определяне на партньор, който да представлява 

обединението и солидарна отговорност за изпълнението;

- не може да се изисква начин на разпределение на работата, 

националност или териториална обособеност на членовете, начин на 

доказване на съответствие с критериите за подбор от отделни 

членове на обединението, освен изисквания, произтичащи от 

нормативен или административен акт, съобразно  разпределението 

на отговорностите. 



УЧАСТНИЦИ
Общи правила: 

 право за подаване на една оферта;

 право за участие в едно обединение;

 забрана за подаване на оферта от лице, дало съгласие да е 

подизпълнител;

 забрана за участие на свързани лица като самостоятелни 

кандидати/участници в една и съща процедура. 

“Свързани лица” по § 2, т. 45 от ДР на ЗОП са тези по § 1, т. 13 и 

14 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа.
"Свързани лица" са: а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно

дружество; б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; в) лицата, които съвместно

контролират трето лице; гсъпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по 

съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 

включително.

Когато обществената поръчка има обособени позиции тези

правила се прилагат отделно за всяка от обособените позиции. 



СПОСОБИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

• Процедури

• Събиране на оферти с обява

• Директно възлагане



Стойностни прагове:

Стойностни прагове за процедури при публични 
възложители:

 строителство – 5 000 000 лв. 

 доставки и услуги – 264 033 лв. 

 услуги по Приложение № 2 – 500 000 лв. 
Стойностни прагове за процедури при секторни възложители: 

 строителство – 5 000 000 лв.

 доставки и услуги – 817 524 лв. 

 услуги по Приложение № 2 – 1 000 000 лв.

Стойностни прагове за публично състезание и пряко 
договаряне (национално възлагане): 

 строителство – от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.;

 доставки и услуги (вкл. усуги по Приложение № 2) – от 70 
000 лв. до съответния праг за друг вид процедура;



Стойностни прагове:

Стойностни прагове за събиране на оферти с обява 
или за покана до определени лица:

 строителство – от 50 000 лв. до 270 000 лв.

 доставки и услуги – от 30 000 до 70 000 лв. 

Стойностни прагове за директно възлагане: 

 строителство – до 50 000 лв.

 услуги по Приложение № 2 – до 70 000 лв.

 доставки и услуги – до 30 000 лв.

Стойностни прагове при конкурс за проект – от 70 
000 лв.



Изчисляване на прогнозна 

стойност:

• Чл. 21. (1) Прогнозната стойност на обществената поръчка се 

определя от възложителя и включва всички плащания без 

данък върху добавената стойност (ДДС) към бъдещия 

изпълнител на обществената поръчка, включително 

предвидените опции и подновявания на договорите, 

посочени изрично в условията на обществената поръчка.

• (16) Не се смята за разделяне възлагането в рамките на 12

месеца (не е бюджетната година) на две или повече поръчки:

1. с обект изпълнение на строеж или проектиране и изпълнение на

строеж;

2. с идентичен или сходен предмет, които не са били известни на

възложителя към момента, в който са стартирали действия по

възлагането на предходна обществена поръчка с такъв предмет.



Видове процедури:

 открита процедура (публични и секторни);

 ограничена процедура (публични, секторни, отбрана);

 състезателна процедура с договаряне (публични) 

 договаряне с предварителна покана за участие (секторни);

 договаряне с публикуване на обявление за поръчка (отбрана);

 състезателен диалог (публични,  секторни, отбрана);

 партньорство за иновации (публични и секторни);

 договаряне без предварително обявяване (публични);

 договаряне без предварителна покана за участие (секторни);

 договаряне без публикуване на обявление за поръчка (отбрана);

 конкурс за проект (публични и секторни);

 публично състезание (публични и секторни);

 пряко договаряне (публични и секторни).



Характеристики на 

процедурите:

• Открита процедура и публично 

състезание са процедури, при които 

всички заинтересовани лица могат да 

подадат оферта. 

• Ограничена процедура е процедура, 

при която оферти могат да подадат 

само кандидати, които са получили 

покана от възложителя след проведен 

предварителен подбор. 



Характеристики на 

процедурите:

 Състезателна процедура с договаряне, 
договаряне с предварителна покана за 
участие и договаряне с публикуване на 
обявление за поръчка са процедури, при 
които възложителят провежда преговори с 
кандидати, получили покана след проведен 
предварителен подбор. 

 Като основа за провеждане на преговорите 
кандидатите подават първоначални 
оферти. 



Характеристики на 

процедурите:

• Състезателен диалог е процедура, при която 
възложителят провежда диалог с допуснатите след 
предварителен подбор кандидати с цел да определи 
едно или повече предложени решения, отговарящи на 
неговите изисквания, след което да покани 
предложилите ги кандидати да подадат окончателни 
оферти. 

• Партньорство за иновации е процедура, при която 
възложителят провежда преговори с допуснатите 
кандидати след предварителен подбор с цел да 
установи партньорство с един или повече партньори, 
които да извършват определена 
научноизследователска и развойна дейност. 



Характеристики на 

процедурите:

 Договаряне без предварително обявяване, 
договаряне без предварителна покана за 
участие  и договаряне без публикуване на 
обявление за поръчка са процедури, при 
които възложителят провежда преговори за 

определяне на клаузите на договора с едно 

или повече точно определени лица



Характеристики на 

процедурите:

 Конкурс за проект е процедура, при която 

възложителят придобива основно в 

областите на градското и селищното 

устройство, архитектурата, инженеринговата 

дейност или на обработката на данни план 

или проект, избран от независимо жури въз 

основа на проведен конкурс със или без 

присъждане на награди. 

 Конкурсът за проект може да бъде открит или 

ограничен. 



Публичност и прозрачност:

Публикуване в “Официален вестник” на ЕС – само по електронен път 
чрез АОП:

 предварителни обявления (обявление за предварителна 
информация – публични/периодично индикативно 
обявление - секторни);

 обявления за обществени поръчки;

 обявления за изменение и допълнителна информация;

 обявления за възлагане (при сключен договор и 
прекратяване), при конкурс за проект;

 обявления за изменение на договори за обществени 
поръчки и рамкови споразумения на основание чл. 116, 
ал.1, т. 2 и 3 от ЗОП.



Публичност и прозрачност:

Публикуване в Регистъра на обществените поръчки – само чрез директно 
въвеждане от упълномощен потребител с електронен подпис: 

 решенията за откриване на процедура и одобряване на 
промени;

 всички обявления , подлежащи на публикуване в 
“Официален вестник”;

 решенията и обявленията при процедурите за поръчки 
под праговете на ЕС ;

 обявления за приключване на договорите за обществени 
поръчки:

- публикува се в 30-дневен срок от последното плащане или 
предаване на уговорения резултат;

- при наличие на гаранционен срок – от датата, на която той започва 
да тече.



Публичност и прозрачност:

Публикуване в профила на купувача (електронна преписка):

- решения и обявления – в деня на публикуване в РОП; 

- документацията за обществена поръчка – в деня на 
публикуване на обявлението в ОВ на ЕС/РОП;

- разясненията по условията на процедурата – в 4-дневен 
срок от получаване на искане за разяснение;

- поканите за подаване на оферти (при многофазните 
процедури) – в деня на изпращането им до лицата;

- протокол за установени липси, непълноти и 
несъответствия в  информацията за личното 
състояние и/или критериите за подбор – след 
съставянето му в деня на изпращането му до участниците;

- съобщение за отваряне на плика с предлаганите 
ценови параметри – до 2 работни дни преди заседанието;

- протоколи и окончателен доклад на комисията - в деня 
на изпращане на съответното решение;                             следва



Публичност и прозрачност:

Всички решения по хода на процедурата (с изключение на 
решение за откриване и одобряване на промени) се 
изпращат на участниците. При неполучаване по някой от 
допустимите способи се публикува съобщение до 
участника в профила на купувача (чл. 43, ал. 4 от ЗОП) и 
решението се счита за връчено. 

Публикуване в профила на купувача:

- договори за обществени поръчки и рамкови споразумения с 
приложенията към тях – в деня на публикуване на обявление 
за възложена поръчка в РОП;

- допълнителните споразумения – в деня на публикуване на 
обявление за изменение на договора или в 7-дневен срок от 
сключването, ако не подлежи на обявяване;

следва



Публичност и прозрачност:

Публикуване в профила на купувача:

- обявите за събиране на оферти/поканите до 
определени лица;

- съобщение за прекратяване на възлагането при 
събиране на оферти с обява – в деня на прекратяването;

- становищата на АОП от предварителен контрол –
10 дни от получаването им от възложителя или от публикуването 
им в РОП;

- информация от проведени пазарни консултации –
5 дни след съответното действие. 



ЗАПАЗЕНИ ПОРЪЧКИ:

Политика за запазване на дейности: 

 решение за Министерския съвет за определяне на стоки и услуги, 
които се запазват за специализирани предприятия или в 
изпълнение на програми за създаване на защитени работни 
места;

 списъкът са съставя в изпълнение на политики, програми, 
стратегии при съобразяване с капацитетните възможности на 
предприятията и вида на стоките и услугите, които се предоставят 
от тях;

Изисквания към специализираните предприятия: 

 поне 30 % от списъчния състав на предприятието да са лица с 
увреждания или такива в неравностойно положение;

 поне 80 % от предмета на поръчката да могат да се изпълнят със 
собствени машини, съоръжения и човешки ресурс;

 да са регистрирани като специализирани предприятия преди 
поне 3 години преди откриване на конкретната обществена 
поръчка.



ЗАПАЗЕНИ ПОРЪЧКИ:

 За кого се запазват:

специализирани предприятия или кооперации на 

хора с увреждания или за стопански субекти, чиято 

основна цел е социалното и професионалното 

интегриране на хора с увреждания или на хора в 

неравностойно положение.



ЗАПАЗЕНИ ПОРЪЧКИ:

• ЗАКОН за насърчаване на заетостта:

"Групи в неравностойно положение на пазара на труда" са

групи от безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на 

пазара на труда, в които се включват:  безработни младежи; 

безработни младежи с трайни увреждания; безработни

младежи от социални заведения, завършили образованието

си; продължително безработни лица; безработни лица с 

трайни увреждания; безработни лица - самотни родители 

(осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна 

възраст; безработни лица, изтърпели наказание лишаване от 

свобода; безработни над 50-годишна възраст; безработни лица 

с основно или по-ниско образование и без професионална

квалификация; други групи безработни лица.



ЗАПАЗЕНИ ПОРЪЧКИ:

• Регламент (ЕО) № 2204/2002 на Комисията от 12 декември 2002 година, 

относно приложението на членове 87 и 88 от Договора за Европейската

общност за държавната помощ за заетостта: 

„Работоспособно лице в неравностойно положение" означава всяко лице, което

принадлежи към категория лица, за които влизането на пазара на труда без оказана 

помощ е трудно, а именно, лице, което отговаря на най-малко един от следните критерии:

i) всяко лице, което е на възраст под 25 години или се намира в периода две години след 

завършване на пълния курс на обучение и което в миналото не е било наемано на 

редовна платена работа;

ii) всеки работник мигрант, който се придвижва или се е придвижил в рамките на 

Общността, или пребивава в Общността, за да започне работа;

iii) всяко лице, което е представител на етническо малцинство в държава-членка и което

има необходимост от повишаване на неговата/нейната езикова или професионална

квалификация или характеристиките на трудовия му/ѝ опит, за да се увеличат 

перспективите за получаване на достъп до трайна заетост;

iv) всяко лице, което желае да навлезе или отново да поеме по пътя на активната заетост и 

което е отсъствало както от сферата на труда, така и от тази на обучението за поне две 

години, и по-специално всяко лице, което се е отказало от работа поради затруднения да 

съвмести трудовата си кариера с живота на семейството си;



ЗАПАЗЕНИ ПОРЪЧКИ:

• Регламент (ЕО) № 2204/2002 на Комисията от 12 декември 2002 година, 

относно приложението на членове 87 и 88 от Договора за Европейската

общност за държавната помощ за заетостта: 

v) всяко лице, живеещо като несемеен пълнолетен, което отглежда дете или деца;

vi) всяко лице, което не е завършило горната степен на общообразователния курс или 

неговия еквивалент, което няма работа или което е на път да остане без работа;

vii) всяко лице на възраст над 50 години, което няма работа или което е на път да остане

без работа;

viii) всяко продължително безработно лице, т.е. всяко лице, което е било безработно през

12 от предходните 16 месеца или шест от предходните осем месеца при случай на лица на 

възраст под 25 години;

ix) всяко лице, което е или е било освидетелствано за наркоман в съответствие с 

националното законодателство;

x) всяко лице, което не е било наето за първи път на редовна платена работа от началото

на срока на лишаване от свобода или на друга наказателна мярка;

xi) всяка жена в географска област от групата по NUTS II, където средната безработица е 

превишавала със 100 % средната за Общността за период от поне две календарни години

и където безработицата сред жените е превишавала със 150 % нивото на безработицата

сред мъжете в съответната област за най-малко две от последните три години;



ЗАПАЗЕНИ ПОРЪЧКИ:

Последици: 

 задължително запазване – при делими поръчки – обособяване на 
една или повече позиции; при обективно неделими поръчки , 
чийто основен предмет не е включен в списъка – запазване не се 
прави

 право за участие на всички лица в запазени поръчки;
 преференции: 
- размер на гаранцията за изпълнение в запазени поръчки – до 2 %;
- първо се разглеждат заявленията за участие/офертите на 

специализираните предприятия и ако няма допуснати оферти се 
разглеждат и тези на останалите участници;

 възможност за възлагане на запазена поръчка чрез събиране 
на оферти с обява, вместо чрез процедурата публично 
състезание - изпълнителят трябва да докаже персонал от лица с 
увреждания – поне 70 %.



Вътрешни правила:

 задължителни вътрешни правила за управление на цикъла на 

обществените поръчки - при публични възложители , които се 

разпореждат с годишен бюджет, вкл. със средства от ЕС, равен 

или по-голям от 5 000 000 лв. 

Съдържание на правилата по ППЗОП: ЗФУКПС

- прогнозиране на нуждите от възлагане;

- планиране на провеждането на процедурите, вкл. време за 

подготовка, провеждане и сключване на договор;

- получаване и съхраняване на офертите, назначаване и 

работа на комисията;

- сключване на договорите и проследяване на изпълнението;

- действия при обжалване;

- въвеждащо и поддържащо обучение;

- поддържане на профила на купувача.                 Чл. 140 ППЗОП



Специализирано звено

 задължително специализирано звено за 

управление на обществените поръчки

- при публични възложители 

- с годишен бюджет,  вкл. средства от ЕС, над  

20 000 000 лв. 

- и средногодишен брой процедури - поне 20 за 

период от 3 години; 

 задължително съставяне на досиета на 

обществените поръчки, вкл. при електронно 

възлагане – съдържание по ППЗОП.



Досие на обществената поръчка

• Досието съдържа всички решения, обявления, документацията

и други допълнителни документи, разясненията, поканите, 

протоколите, окончателните доклади на комисията, офертите

или заявленията за участие, доказателства за предприетите

действия по чл. 44, ал. 3 - 5, описание на причините, поради

които се използват други средства за подаване на документи, 

различни от електронните при електронното подаване, а в 

случаите на осъществен предварителен контрол - и 

становищата на Агенцията по обществени поръчки и мотивите

на възложителя за неприетите препоръки. Досието съдържа

договора или рамковото споразумение, както и всички

документи, свързани с изпълнението и неговото отчитане.
• Съхранява се 5 години. 

» чл. 121, 122 ЗОП, чл. 98 ППЗОП



Досие на обществената поръчка

• И още:

• - заповеди за назначаване и изменение състава на комисията

• - копие от регистъра на офертите и протокол за предаването им

• - обменената информация

• - информация по обжалването – копия от всички документи

• - документите на изпълнителя преди сключване на договора

• - документ удостоверяващ връщането на мострите

• - уникалните номера на документите в АОП

• - информаця за движението на документите в досието

• Информацията се организира по начин, даващ възможност за 

хронологична проследимост на всички действияна отговорните

длъжностни лица по подготовката ,провеждането, 

приключването и отчитането на изпълнението.
» чл. 121, 122 ЗОП, чл. 98 ППЗОП



Предварителен контрол от 

АОП:

 контрол чрез случаен избор – върху процедури, подлежащи 
на обявяване в РОП – върху решение, обявление, 
технически спецификации и методика за оценка; 

 контрол върху процедурите на договаряне без 
предварително обявяване на определени основания (и от 
публични и от секторни възложители) на стойност над 5 000 
000 лв. (при строителство) или над съответния европейски 
праг (при доставки и услуги) – върху избора на процедура 
след откриването й;

 контрол върху прилагането на някои от изключенията по  
закона от публични възложители (in-house възлагане );

 контрол върху едно от основанията за изменение на 
договорите за общестени поръчки – по чл. 116, ал.1, т. 2 от 
ЗОП. (допълнителна доставка, услуги или строителство при непредвидени обст.)



Последващ контрол:

 органи – Сметна палата и АДФИ;

 обвързване на административнонаказателната отговорност 

със стойността на сключения договор;

 отпадане на възможността за налагане на имуществени 

санкции.

Методически съвет за унифициране на практиките в 

контролната дейност по закона: 

 участие на експерти от Сметната палата, АДФИ и АОП, както и от 

други контролни органи в областта на обществените поръчки (при 

определени предпоставки);

 разработване на насоки за упражняване на контрола по закона, 

мониторинг и предложения за актуализиране на насоките



Благодаря за вниманието!

• Следва продължение….


