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ВХ. № 302-01-37/18.07.2003       П р о е к т! 

 
 

З  А  К  О  Н 
 

з а о бщ е стве н ите  п о р ъ ч к и 
 
 
 

ЧАС Т П Ъ Р ВА  
ОБ Щ И П Р АВИЛ А 

Г лава п ъ р ва  
Осн о вн и п о ло ж е н ия  

Р аз д е л I  
Ц е л и п р ин ц ип и 

 
Чл. 1. Т ози закон определя принц ипите, условията и реда за въ злагане на 

общ ествени поръ ч ки с ц ел осигуряване на еф ективност при разх одването на бю дж етните 
средства и средствата с общ ествено знач ение. 

Чл. 2. Общ ествените поръ ч ки се въ злагат по проц едура, предвидена в този закон, 
в съ ответствие съ с следните принц ипи: 

1. публич ност и прозрач ност; 
2. свободна и ч естна конкуренц ия; 
3. равнопоставеност на всич ки кандидати. 
 

Р аз д е л IІ  
Обе к ти н а о бщ е стве н и п о р ъ ч к и 

 
Чл.3 (1) Обекти на общ ествени поръ ч ки са: 
1. доставките на стоки, осъ щ ествени ч рез покупка, лизинг, наем съ с или без право 

на закупуване, покупка на изплащ ане; 
2. предоставянето на услуги; 

3. строителството, вклю ч ително: 

а) изграж дане или проектиране и изграж дане на строеж ; 

б) изпъ лнение или проектиране и изпъ лнение на една или няколко строителни и 
монтаж ни работи по прилож ение № 1, свъ рзани с изграж дането, реконструирането, 
преустройването, поддъ рж ането или въ зстановяването на сгради или строителни 
съ оръ ж ения; 

в) инж енеринг, вклю ч ително изпъ лнение на всич ки необх одими дейности по 
изграж дане на строеж  в съ ответствие с изискванията на въ злож ителя. 

(2) Доставката на стоки мож е да вклю ч ва всич ки необх одими предварителни 
дейности по реалната употреба на стоката, като инсталиране, тестване на маш ини и 
съ оръ ж ения и др. 



 
 
 

   

2 

Чл. 4. Н е са обект на общ ествени поръ ч ки: 
1. придобиването или наемането на земя, съ щ ествуващ и сгради или други 

недвиж ими имоти, както и уч редяването на огранич ени вещ ни права; 
2. придобиването, съ здаването, продуц ирането и копродуц ирането на програми от 

радио- и телевизионни оператори и предоставянето на програмно време; 
3. услугите за гласова телеф ония, телексни, радиотелеф онни, пейдж ъ рни и 

сателитни услуги; 

4. ф инансовите услуги въ в връ зка с емитирането, продаж бата, покупката или 
прех въ рлянето на ц енни книж а или други ф инансови инструменти и услугите, 
предоставяни от Б ъ лгарската народна банка; 

5. науч ните изследвания и експериментални разработки, когато ползите не 
остават изклю ч ително за въ злож ителя при извъ рш ване на неговата дейност и той не е 
заплатил услугата; 

6. доставките на лекарства по ч л. 3а, т. 13 от З акона за народното здраве. 
Чл. 5. (1) Общ ествените поръ ч ки за услуги в зависимост от реда, по който се 

въ злагат, се разделят на: 
1. общ ествени поръ ч ки за услуги, които се въ злагат по общ ия ред и вклю ч ват 

категориите услуги по прилож ение № 2; 

2. общ ествени поръ ч ки за услуги, които се въ злагат по реда на глава седма, раздел 
ІІІ и вклю ч ват категориите услуги по прилож ение № 3. 

(2) Общ ествена поръ ч ка, която вклю ч ва едновременно услуги по ал. 1, т. 1 и т. 2, 
се въ злага по общ ия ред, когато стойността на услугите по  т. 1 е по-голяма от 
стойността на услугите по т. 2. 

Р аз д е л ІІІ  
С у бе к ти н а о бщ е стве н и п о р ъ ч к и 

 
Чл. 6. Субекти на общ ествени поръ ч ки са въ злож ителите, кандидатите и 

изпъ лнителите. 
Чл. 7. (1) Въ злож ители на общ ествени поръ ч ки са: 
1. дъ рж авните органи и кметовете на общ ини и райони; 

2. дипломатич еските и консулските представителства на Република Б ъ лгария в 
ч уж бина, както и постоянните представителства на Република Б ъ лгария къ м 
меж дународните организац ии; 

3. публич ноправните организац ии; 

4. обединения от субектите по т. 1 и 3, които не са ю ридич ески лиц а; 
5. публич ни предприятия и тъ рговц и по смисъ ла на Т ъ рговския закон, когато въ з 

основа на спец иални или изклю ч ителни права извъ рш ват една или няколко от следните 
дейности: 

а) предоставяне или експлоатац ия на ф иксирани мреж и за общ ествени услуги, 
свъ рзани с производството, преноса или разпределението на питейна вода, електрич еска 
енергия, природен газ или топлинна енергия, както и доставката до тези мреж и; 
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б) тъ рсене, проуч ване или добив на неф т, природен газ, въ глищ а или други 
твъ рди горива; 

в) експлоатац ия на летищ а, пристанищ а или други терминални бази, използвани 
от превозвач и; 

г) експлоатац ия на мреж и за общ ествени услуги в областта на ж елезопъ тния, 
трамвайния, тролейбусния или автобусния транспорт, автоматизирани транспортни 
системи или въ ж ени линии; 

д) предоставяне или експлоатац ия на общ ествени далекосъ общ ителни мреж и или 
предоставяне на една или повеч е общ ествени далекосъ общ ителни услуги; 

е) предоставяне на универсална пощ енска услуга. 
(2) Н е се сч ита за дейност по смисъ ла на ал. 1, т. 5: 

1. предоставянето на автобусни транспортни услуги за населението, когато други 
лиц а могат свободно да предоставят тези услуги при съ щ ите условия, както и 
въ злож ителя; 

2. доставките на питейна вода, електрич еска енергия, природен газ или топлинна 
енергия до мреж и за общ ествени услуги по ал. 1, т. 5, буква ”а”, когато: 

а) производството на питейна вода или електрич еска енергия е предназнач ено за 
дейност, различ на от дейностите по ал. 1, т. 5, и колич еството на доставките до мреж ата 
за общ ествени услуги зависи от собственото потребление на производителя, при условие 
ч е колич еството на доставките е не повеч е от 30 на сто от средното годиш но 
производство за последните три години, вклю ч ително за текущ ата година; 

б) производството на природен газ или топлинна енергия е в резултат на дейност, 
различ на от дейностите по ал. 1, т. 5, и доставките до мреж ата за общ ествени услуги 
имат за ц ел единствено икономич ното използване на това производство, при условие ч е 
колич еството на доставките е не повеч е от 20 на сто от средния годиш ен оборот на 
производителя за последните три години, вклю ч ително за текущ ата година; 

3. дейностите по ал. 1, т. 5, буква ”д”, осъ щ ествяван от мобилни 
далекосъ общ ителни оператори. 

Чл. 8. (1) Въ злож ителите организират и провеж дат проц едурите за въ злагане на 
общ ествени поръ ч ки и склю ч ват договорите за тях  ч рез ръ ководителите или 
упъ лномощ ени от тях  длъ ж ностни лиц а. 

(2) Министерският съ вет мож е да въ злож и с реш ение на определен министъ р или 
друг орган на изпъ лнителната власт да проведе ц ентрализирана проц едура за въ злагане 
на общ ествена поръ ч ка и да склю ч и договор. 

(3) Двама или повеч е въ злож ители могат да вземат реш ение за провеж дане на 
общ а проц едура за въ злагане на общ ествена поръ ч ка. 

Чл. 9. (1) К андидат за изпъ лнител на общ ествена поръ ч ка мож е да бъ де всяко 
бъ лгарско или ч уж дестранно ф изич еско или ю ридич еско лиц е, както и тех ни 
обединения. 

(2) Въ злож ителят мож е да предвиди в обявлението за общ ествената поръ ч ка 
изискване за съ здаване на тъ рговско друж ество по Т ъ рговския закон, когато кандидатъ т, 
определен за изпъ лнител, е обединение на ф изич ески и/или ю ридич ески лиц а. В тези 
случ аи новосъ здаденото друж ество е обвъ рзано от оф ертата, подадена от обединението. 
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Чл. 10.  И зпъ лнител на общ ествена поръ ч ка е кандидат, който е уч аствал в 
проц едурата за въ злагане на общ ествена поръ ч ка и с който въ злож ителят е склю ч ил 
договора за общ ествената поръ ч ка. 

Р аз д е л IV  
П р ило ж н о  п о ле  

 
Чл. 11.  З аконъ т не се прилага за: 
1. договори или конкурси за проекти, които въ злож ителите по ч л. 7,  

ал. 1, т. 5 склю ч ват или организират въ в връ зка с дейност, различ на от дейностите по ч л. 
7, ал. 1, т. 5, или за дейност, която се извъ рш ва в ч уж да дъ рж ава, при която не се 
използва мреж а или географ ски район в Република Б ъ лгария, с изклю ч ение на договори 
или конкурси за проекти, склю ч вани или организирани от въ злож ители, извъ рш ващ и 
дейност по ч л. 7, ал. 1, т. 5, буква ”а”, които са свъ рзани с: 

а) х идроинж енерни проекти, напояване или отводняване, при условие ч е 
колич еството вода, предназнач ена за питейни нуж ди, е повеч е от 20 на сто от общ ото 
колич ество вода, която се доставя ч рез тези проекти, или 

б) отвеж дане или преч истване на отпадъ ч ни води; 

2. договори, склю ч вани от въ злож ител по ч л. 7, ал. 1, т. 5, с ц ел препродаж ба или 
отдаване под наем на предмета на договора на трети лиц а, при условие ч е предметъ т на 
договора не е свъ рзан с дейност по ч л. 7, ал. 1, т. 5, за извъ рш ването на която 
въ злож ителят има спец иални или изклю ч ителни права; 

3. договори, склю ч вани от въ злож ители, извъ рш ващ и дейност по ч л. 7, ал. 1, т. 5, 
буква ”д”, свъ рзани с предоставянето на една или повеч е далекосъ общ ителни услуги, 
при условие ч е други лиц а могат свободно да предлагат тези услуги в съ щ ия географ ски 
район при съ щ ите условия; 

4. договори за доставка на енергия или на горива за производство на енергия, 
склю ч вани от въ злож ители, извъ рш ващ и дейност по ч л. 7, ал. 1, т. 5, букви ”а” и“б”; 

5. договори за услуги, склю ч вани от въ злож ителите по ч л. 7, ал. 1, т. 5 съ с 
свъ рзано предприятие, при условие ч е поне 80 на сто от неговия среден годиш ен оборот 
от реализираните в Република Б ъ лгария услуги за последните 3 години е от 
предоставянето на такива услуги за свъ рзани предприятия; 

6. договори за услуги, склю ч вани меж ду друж ество, съ здадено от въ злож ители с 
ц ел осъ щ ествяване на дейност по ч л. 7, ал. 1, т. 5 и един от съ друж ниц ите, или 
предприятие, свъ рзано с един от тях , при условие ч е поне 80 на сто от неговия среден 
годиш ен оборот от реализираните в Република Б ъ лгария услуги за последните 3 години 
е от предоставянето на такива услуги за свъ рзани предприятия; 

7. договори за услуги, склю ч вани съ с субект, който е въ злож ител по смисъ ла на 
ч л. 7, ал. 1, т. 3 и има изклю ч ителни права за предоставянето на такива услуги по силата 
на закон или административен акт. 

Чл. 12.  (1) З аконъ т не се прилага за общ ествени поръ ч ки: 
1. свъ рзани с отбраната и сигурността на страната, които са предмет на 

класиф иц ирана инф ормац ия, представляващ а дъ рж авна тайна, или когато изпъ лнението 
на общ ествената поръ ч ка трябва да е придруж ено съ с спец иални мерки за сигурност в 
съ ответствие с действащ ото законодателство в страната; 
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2. за доставки и услуги, които са свъ рзани с производството и тъ рговията с 
оръ ж ия, боеприпаси и военна тех ника или при които разкриването на инф ормац ия 
противореч и на интересите на нац ионалната сигурност; 

3. при изпъ лнение на меж дународен договор, предвиж дащ  доставки, услуги и 
строителство на обекти, предназнач ени за съ вместна реализац ия или експлоатац ия от 
подписалите го страни; 

4. въ злагани по спец иална проц едура на меж дународна организац ия; 

5. въ злагани в изпъ лнение на меж дународен договор, свъ рзан с разполагането на 
войски и полиц ейски контингенти по мироопазващ и операц ии. 

(2) У словията и редъ т за въ злагане на общ ествени поръ ч ки в случ аите по ал. 1, т. 
1 и 2 се определят с наредба, приета от Министерския съ вет по предлож ение на 
министъ ра на въ треш ните работи и министъ ра на отбраната. 

Чл. 13.  (1) У словията и редъ т за въ злагане на общ ествени поръ ч ки, определени в 
този закон, се прилагат задъ лж ително при въ злагане на общ ествени поръ ч ки, които къ м 
датата на реш ението за откриване на проц едура за въ злагане на общ ествена поръ ч ка 
имат следните стойности без ДДС: 

1. за строителство - над 1 800 000 лв.; 

2. за доставки - над 150 000 лв.; 

3. за услуги - над 90 000 лв. 

(2) П ри въ злагане на общ ествена поръ ч ка, която вклю ч ва едновременно доставка 
на стоки и услуги и стойността на услугите е по-голяма от стойността на стоките, се 
прилага ал. 1, т. 3. 

(3) К огато въ злож ители по ч л. 7, ал. 1, т. 1-4 ф инансират с повеч е от  
50 на сто договор за строителство, лиц ата, които въ злагат договора, са длъ ж ни да 
спазват този закон, когато общ ата стойност на договора без ДДС е над прага, определен 
в ал. 1, т. 1. 

(4) К огато въ злож ители по ч л. 7, ал. 1, т. 1-4 ф инансират с повеч е от  
50 на сто договор за услуги, който е свъ рзан с договор за строителство по  
ал. 3, лиц ата, които въ злагат договора за услуги, са длъ ж ни да спазват разпоредбите на 
този закон, когато общ ата стойността на договора без ДДС е над прага, определен в ал. 
1, т. 3. 

(5) У словията и редъ т за въ злагане на общ ествени поръ ч ки под праговете по ал. 1 
се определят с наредба, приета от Министерския съ вет. 

 

Р аз д е л V  
Оп р е д е ля н е  сто й н о стта н а о бщ е стве н ата п о р ъ ч к а 

 
Чл. 14.  (1) З а определяне на реда за въ злагане на общ ествена поръ ч ка по ч л. 13 

стойността на общ ествената поръ ч ка се изч ислява, както следва: 
1. при договор за доставка ч рез лизинг, наем съ с или без право на закупуване, 

както и за покупка на изплащ ане, който е: 
а) съ с срок до 1 година - за срока на неговото действие; 
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б) съ с срок повеч е от 1 година - за срока на неговото действие плю с 
ориентировъ ч ната остатъ ч на стойност на доставката; 

2. при периодич но повтарящ и се договори за доставки и/или услуги - на база 
действителната стойност на подобни договори, склю ч ени през предх одната ф инансова 
година и коригирани, когато е въ змож но, с предвидените промени в колич еството или 
стойността на съ ответната доставка или услуга; 

3. при договор за доставка и/или услуга, предвиж дащ  опц ии – в размер на 
максимално допустимата общ а стойност, вклю ч ително на клаузите за опц ии; 

4. при договор за услуга, в който не се определя общ а ц ена: 
а) ако е съ с срок до 4 години - общ ата стойност на договора за срока на неговото 

действие; 
б) ако е съ с срок повеч е от 4 години - стойността на месеч ното плащ ане, 

умнож ена по 48; 

5. при договор за застрах ователна услуга - платимата застрах ователна премия; 

6. при договор за ф инансова услуга - ц ената на услугата, вклю ч ително и таксите, 
комисионните и лих вите; 

7. при договор за услуга, който предвиж да и проект - стойността на поръ ч ката 
вклю ч ва и ц ената на проекта, наградите и разх одите за провеж дането на конкурса; 

8. при договор за строителство - стойността на поръ ч ката вклю ч ва и доставката 
на всич ки стоки и услуги за изпъ лнение на строителството, вклю ч ително когато се 
предоставят от въ злож ителя. 

(2) К огато общ ествената поръ ч ка вклю ч ва няколко обособени позиц ии, всяка от 
които е предмет на договор, стойността на поръ ч ката е равна на сбора от стойностите на 
всич ки позиц ии. 

(3) И зборъ т на метод за определяне на стойността на договора за общ ествена 
поръ ч ка не трябва да се използва с ц ел заобикаляне прилагането на закона. 

(4) Н е се допуска разделяне на общ ествена поръ ч ка с ц ел заобикаляне 
прилагането на закона, вклю ч ително при поетапно строителство, когато завъ рш еният 
етап не мож е да получ и разреш ение за ползване като самостоятелен обект. 

Р аз д е л VІ  
Вид о ве  п р о ц е д у р и 

 
Чл. 15.  (1) Общ ествените поръ ч ки се въ злагат ч рез открита проц едура, 

огранич ена проц едура, проц едура на договаряне и конкурс за проект. 
(2) Открита проц едура е проц едурата, при която всич ки заинтересувани 

кандидати могат да подадат оф ерта. 
(3) Огранич ена проц едура е проц едурата, при която оф ерта могат да подадат само 

кандидати, които са получ или покана от въ злож ителя след предварителен подбор. 

(4) П роц едура на договаряне е проц едурата, при която въ злож ителят провеж да 
преговори за определяне условията на договора с един или повеч е избрани от него 
кандидати. 
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(5) К онкурс за проект е проц едурата, при която въ злож ителят придобива план или 
проект в областта на устройство на територията, инвестиц ионното проектиране или 
обработката на данни, избран от независимо ж ури въ з основа на проведен конкурс съ с 
или без присъ ж дане на награди. 

(6) Въ злож ителите по ч л. 7, ал. 1, т. 1-4 вземат реш ение за въ злагане на 
общ ествена поръ ч ка ч рез открита или огранич ена проц едура въ в всич ки случ аи, когато 
не са налиц е условията за провеж дане на проц едура на договаряне. 

Г лава вто р а  
Ор г ан и. Р е г истъ р  н а о бщ е стве н ите  п о р ъ ч к и 

Р аз д е л I  
Ор г ан и 

 
Чл. 16.  (1) Министъ ръ т на икономиката: 
1. осъ щ ествява дъ рж авната политика в областта на общ ествените поръ ч ки; 

2. разработва проекти на нормативни актове и меж дународни договори в областта 
на общ ествените поръ ч ки; 

3. утвъ рж дава образц и на обявленията и на инф ормац ията за въ злож ените 
общ ествени поръ ч ки и проведените конкурси за проекти и ги обнародва в “Дъ рж авен 
вестник”; 

4. утвъ рж дава К ласиф икатор на общ ествените поръ ч ки и го публикува в 
"Дъ рж авен вестник"; 

5. внася годиш ен доклад за дейността на А генц ията по общ ествени поръ ч ки, 
който се приема от Министерския съ вет до 31 март; 

6. координира действията на въ злож ителите, изпъ лнителите и проф есионалните 
сдруж ения и бранш овите камари на изпъ лнителите въ в връ зка с въ злагането на 
общ ествените поръ ч ки; 

7. осъ щ ествява и координира меж дународното съ труднич ество на Република 
Б ъ лгария с организац ии в областта на общ ествените поръ ч ки от други страни; 

8. извъ рш ва и други дейности, въ злож ени с този закон. 

(2) Съ здава се А генц ия по общ ествени поръ ч ки къ м министъ ра на икономиката, 
нарич ана по-нататъ к "агенц ията". 

(3) А генц ията е ю ридич еско лиц е съ с седалищ е Соф ия. 

(4) И здръ ж ката на агенц ията се ф ормира от бю дж етни прих оди и прих оди от 
собствена дейност. 

(5) П рих одите от собствена дейност се набират от: 
1. уч астие в меж дународни проекти и програми; 

2. дарения и помощ и; 

3. отдаване под наем на недвиж ими имоти и движ ими вещ и; 

4. други прих оди. 
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(6) Дейността, структурата, организац ията на работа и ч исленият съ став на 
агенц ията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съ вет. 

Чл. 17.  А генц ията се ръ ководи и представлява от директор, който се назнач ава от 
министъ ра на икономиката. 

Чл. 18.  (1) Директоръ т на агенц ията: 
1. издава методич ески указания по прилагането на закона; 
2. издава задъ лж ителни указания на въ злож ителите при установяване на 

наруш ения в х ода на провеж дане на проц едурите по въ злагане на общ ествените 
поръ ч ки; 

3. сезира компетентните органи за упраж няване на контрол по спазването на 
закона; 

4. дава становищ а по проекти на нормативни актове и меж дународни договори в 
областта на общ ествените поръ ч ки; 

5. води Регистъ р на общ ествените поръ ч ки; 

6. поддъ рж а списъ ц и на въ злож ителите по ч л. 7, ал. 1; 

7. поддъ рж а списъ к на лиц ата, които въ злож ителите могат да използват като 
въ нш ни експерти при провеж дане на проц едури за въ злагане на общ ествени поръ ч ки; 

8. разработва образц и на обявленията и на инф ормац ията за въ злож ените 
общ ествени поръ ч ки и проведените конкурси за проекти; 

9. разработва К ласиф икатор на общ ествените поръ ч ки; 

10. уч аства в меж дународното съ труднич ество на Република Б ъ лгария с 
организац ии в областта на общ ествените поръ ч ки от други страни; 

11. представя на министъ ра на икономиката годиш ен доклад за дейността на 
агенц ията. 

(2) Въ в връ зка с осъ щ ествяването на правомощ ията си директоръ т на агенц ията 
има право да изисква от въ злож ителите необх одимата инф ормац ия. Въ злож ителите са 
длъ ж ни да представят изисканата инф ормац ия в определен от директора срок. 

Р аз д е л ІІ  
Р е г истъ р  н а о бщ е стве н ите  п о р ъ ч к и 

 
Чл. 19.  (1) Съ здава се Регистъ р на общ ествените поръ ч ки. 
(2) Регистъ ръ т на общ ествените поръ ч ки е публич ен. 

(3) Въ злож ителите са длъ ж ни да изпращ ат инф ормац ията, предвидена за вписване 
в Регистъ ра на общ ествените поръ ч ки, до директора на агенц ията. 

Чл. 20.  (1) Регистъ ръ т на общ ествените поръ ч ки съ дъ рж а: 
1. реш енията за откриване на проц едури за въ злагане на общ ествени поръ ч ки; 

2. обявленията, предвидени за вписване; 
3. инф ормац ията за въ злож ените общ ествени поръ ч ки и проведените конкурси за 

проекти; 

4. препоръ ч ителен списъ к на лиц а, които въ злож ителите могат да използват като 
въ нш ни експерти; 
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5. годиш ни класац ии на най-добрите тъ рговц и в съ ответния бранш ; 

6. практиката по прилагането на закона; 
7. друга инф ормац ия, определена в наредбата по ал. 4. 

(2) Списъ къ т по ал. 1, т. 4 се изготвя, поддъ рж а и актуализира съ с съ действието 
на проф есионалните сдруж ения и организац ии в съ ответния бранш . 

(3) Г одиш ните класац ии по ал. 1, т. 5 се изготвят от проф есионалните сдруж ения 
и организац ии в съ ответния бранш , които ги изпращ ат на директора на агенц ията. 

(4) Съ дъ рж анието и редъ т за водене на регистъ ра се определят с наредба, приета 
от Министерския съ вет. 

 

ЧАС Т ВТОР А  
ВЪ ЗЛ АГ АНЕ  НА ОБ Щ Е С ТВЕ НИ П ОР Ъ ЧКИ 

Г лава тр е та  
Общ и п р авила з а въ з лаг ан е  н а о бщ е стве н и п о р ъ ч к и 

Р аз д е л I  
П р е д вар ите лн о  о бя вле н ие  

 
Чл. 21.  (1) Всяка година до 1 март въ злож ителите на общ ествени поръ ч ки по ч л. 

7, ал. 1, т. 1-4 изпращ ат за публикуване в "Дъ рж авен вестник" и до агенц ията за вписване 
в Регистъ ра на общ ествените поръ ч ки предварително обявление за всич ки поръ ч ки, 
които те въ знамеряват да въ злож ат до края на съ щ ата година: 

1. за доставки на стоки и за услуги по ч л. 5, ал. 1, т. 1 по категории, когато общ ата 
стойност без ДДС за съ ответната категория стоки или услуги е равна на или по-голяма 
от 450 000 лв.; 

2. за строителство, когато общ ата стойност на поръ ч ката без ДДС е равна на или 
по-голяма от 1 800 000 лв. 

(2) Въ злож ителите на общ ествени поръ ч ки могат да изпращ ат за публикуване в 
"Дъ рж авен вестник" и до агенц ията предварително обявление за всич ки общ ествени 
поръ ч ки, които те въ знамеряват да въ злож ат до края на съ щ ата година и когато тях ната 
общ а стойност без ДДС е под стойностите, посоч ени в ал. 1. 

(3) В случ аите по ал. 1, т. 1 категорията стоки се определя от въ злож ителите 
съ гласно номенклатурата на К ласиф икатора на общ ествените поръ ч ки, утвъ рден от 
министъ ра на икономиката и публикуван в “Дъ рж авен вестник”. 

(4) П убликуването на предварително обявление не задъ лж ава въ злож ителя да 
проведе съ ответните проц едури за въ злагане на общ ествени поръ ч ки. 

Чл. 22. (1) П редварителното обявление съ дъ рж а най-малко следната инф ормац ия: 
1. наименование, адрес, телеф он, ф акс и електронен адрес на въ злож ителя и, ако 

са различ ни, на служ бата, от която мож е да се получ и допъ лнителна инф ормац ия; 

2. за общ ествени поръ ч ки за доставки - описание и колич ество или предвидена 
общ а стойност на стоките, вклю ч ително на обособените позиц ии; 
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3. за общ ествени поръ ч ки за услуги – предвидената общ а стойност на услугите 
въ в всяка категория услуги по ч л. 5, ал. 1, т. 1, вклю ч ително на обособените позиц ии; 

4. за общ ествени поръ ч ки за строителство – описание, обем и място на 
извъ рш ване на строителството, вклю ч ително на обособените позиц ии; 

5. дата на изпращ ане на обявлението. 

(2) Обявлението по ал. 1 трябва да съ дъ рж а до 650 думи и да е изготвено съ гласно 
образец , утвъ рден от министъ ра на икономиката и публикуван в “Дъ рж авен вестник”. 

Р аз д е л ІІ  
Р е ш е н ие  з а о тк р иван е  н а п р о ц е д у р а з а въ з лаг ан е  н а о бщ е стве н а п о р ъ ч к а и 

о бя вле н ие  з а о бщ е стве н а п о р ъ ч к а 
 

Чл. 23.  (1) Въ злож ителят взема реш ение за откриване на проц едура за въ злагане 
на общ ествена поръ ч ка, с което одобрява обявлението за общ ествена поръ ч ка и 
документац ията за уч астие в проц едурата. Реш ението се изпращ а до агенц ията за 
вписване в Регистъ ра на общ ествените поръ ч ки. 

(2) Обявлението за общ ествена поръ ч ка трябва да съ дъ рж а най-малко следната 
инф ормац ия: 

1. наименование, адрес, телеф он, ф акс, електронен адрес на въ злож ителя и лиц е 
за контакт; 

2. вид на проц едурата; 
3. обект на поръ ч ката и колич ество или обем, вклю ч ително на обособените 

позиц ии; 

4. място и срок за изпъ лнение на поръ ч ката; 
5. изисквания за икономич еското и ф инансово съ стояние на кандидата, както и за 

тех нич еските му въ змож ности и квалиф икац ия и документите, с които те се доказват; 
6. условия и размер на гаранц ията за уч астие и на гаранц ията за изпъ лнение на 

договора; 
7. условия и нач ин на плащ ане; 
8. срок на валидност на оф ертите; 
9. критерий за оц енка на оф ертите; 
10. място и срок за получ аване, ц ена и нач ин на плащ ане на документац ията за 

уч астие в проц едурата; 
11. място и срок за подаване на заявленията или на оф ертите; 
12. място и дата на отваряне на оф ертите; 
13. дата на публикуване на предварителното обявление по ч л. 21; 

14. дата на изпращ ане на обявлението. 

(3) В обявлението по ал. 1 въ злож ителят мож е да предвиди и: 

1. огранич ение за представяне на варианти в оф ертите; 
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2. изискване за съ здаване на тъ рговско друж ество по Т ъ рговския закон, когато 
кандидатъ т, определен за изпъ лнител, е обединение на ф изич ески и/или ю ридич ески 
лиц а; 

3. когато обектъ т на поръ ч ката вклю ч ва няколко обособени позиц ии - въ змож ност 
кандидатите да подават оф ерти за всич ки или само за някои от тях ; 

4. показателите за определяне на комплексната оц енка на оф ертата, когато 
критерият за оц енка е икономич ески най-изгодната оф ерта. 

(4) К огато предметъ т на общ ествената поръ ч ка вклю ч ва няколко обособени 
позиц ии, една или повеч е от които са за стоки и/или услуги, вклю ч ени в списъ ка по ч л. 
22, т. 1 от З акона за защ ита, рех абилитац ия и соц иална интеграц ия на инвалидите, 
въ злож ителят не мож е да огранич ава кандидатите да подават оф ерти за всяка отделна 
позиц ия. 

Чл. 24. Въ злож ителят мож е да предвиди в обявлението по ч л. 23 и допъ лнителни 
изисквания за изпъ лнението на общ ествената поръ ч ка, като: 

1. условия, свъ рзани с реш аване на проблеми в областта на опазването на 
околната среда, безработиц ата, разкриването на работни места за инвалиди, 
използването на местни ресурси и суровини в определени райони; 

2. изисквания, свъ рзани с опазването на нац ионалната сигурност, отбраната и 
общ ествения ред; 

3. условия, свъ рзани с насъ рч аване уч астието на малки и средни предприятия 
като подизпъ лнители. 

Чл. 25.  (1) Обявлението по ч л. 23, ал. 2 трябва да съ дъ рж а до 650 думи и да бъ де 
изготвено по образец , утвъ рден от министъ ра на икономиката и публикуван в 
“Дъ рж авен вестник”. 

(2) Обявлението за общ ествена поръ ч ка се публикува в Б ю летина за общ ествени 
поръ ч ки на "Дъ рж авен вестник" до 12 дни след изпращ ането му. 

(3) След публикуване на обявлението в "Дъ рж авен вестник" въ злож ителят мож е 
да публикува инф ормац ия за общ ествената поръ ч ка и в един местен вестник или 
нац ионален еж едневник. В публикац ията се посоч ват най-малко предметъ т на 
общ ествената поръ ч ка и датата и броят на “Дъ рж авен вестник”, в който е публикувано 
обявлението за общ ествена поръ ч ка, и не мож е да се вклю ч ва инф ормац ия, която не се 
съ дъ рж а в обявлението. 

Р аз д е л ІІІ  
Д о к у м е н тац ия  з а у ч астие  в п р о ц е д у р ата з а въ з лаг ан е   

н а о бщ е стве н а п о р ъ ч к а 
Чл.26. (1) Документац ията за уч астие в проц едура за въ злагане на общ ествена 

поръ ч ка трябва да съ дъ рж а: 
1. реш ението за откриване на проц едура за въ злагане на общ ествена поръ ч ка; 
2. обявлението за общ ествена поръ ч ка; 
3. пъ лно описание на предмета на поръ ч ката, вклю ч ително на обособените 

позиц ии, както и указания за подготовка на оф ертата; 
4. тех нич еските спец иф икац ии; 

5. инвестиц ионните проекти, когато общ ествената поръ ч ка е за строителство; 
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6. показателите, относителната им теж ест и методика за определяне на 
комплексната оц енка на оф ертата, когато критерият за оц енка е икономич ески най-
изгодната оф ерта; 

7. образец  на оф ерта; 
8. проект на договор. 

(2) Методиката по ал. 1, т. 6 съ дъ рж а точ ни указания за определяне на оц енката 
по всеки показател и за определяне на комплексната оц енка на оф ертата. 

(3) К андидатите закупуват документац ията за уч астие от въ злож ителя по ц ена, 
която не мож е да бъ де по-висока от действителните разх оди за нейното изработване. 

Чл. 27.  (1) До 15 дни преди изтич ането на срока за подаване на оф ертите всеки 
кандидат мож е да поиска писмено от въ злож ителя разяснения по документац ията за 
уч астие. Въ злож ителят е длъ ж ен да отговори в 3-дневен срок от постъ пване на искането. 

(2) Въ злож ителят изпращ а разяснението по ал. 1 до всич ки кандидати, които са 
закупили документац ия за уч астие и са посоч или адрес за кореспонденц ия, без да 
отбелязва в отговора кандидата, който е направил запитването. Разяснението се прилага 
и къ м документац ията, която се закупува от други кандидати. 

Р аз д е л IV  
Те х н ич е ск и сп е ц иф ик ац ии 

 
Чл. 28.  (1) В документац ията за уч астие в проц едура за въ злагане на общ ествена 

поръ ч ка въ злож ителят определя тех нич еските спец иф икац ии ч рез посоч ване на: 
1. бъ лгарски стандарти, които въ веж дат европейски или меж дународни стандарти 

с добавяне на думите “или еквивалентно”; 

2. бъ лгарски стандарти или тех нич ески одобрения с добавяне на думите “или 
еквивалентно”, когато няма стандарти по т. 1. 

(2) Т ех нич еските спец иф икац ии могат да се определят и ч рез посоч ване на 
изисквания за работни х арактеристики или на ф ункц ионални изисквания, които 
определят достатъ ч но точ но обекта на поръ ч ката. 

(3) В случ аите по ал. 2 посоч ването на изисквания мож е да се придруж ава от 
посоч ване на стандарти и/или тех нич ески одобрения по ал. 1, съ ответствието с които се 
сч ита за съ ответствие с изискванията по ал. 2. 

Чл. 29.  П ри общ ествени поръ ч ки за строителство, когато тех нич еските 
спец иф икац ии не могат да бъ дат определени по реда на ч л. 28, ал. 1, те се определят ч рез 
посоч ване на други тех нич ески спец иф икац ии, отнасящ и се до проектирането, метода на 
изч исление и изпъ лнение на строителството, както и до използваните материали. В този 
случ ай при определянето на тех нич еските спец иф икац ии задъ лж ително се добавят 
думите “или еквивалентно”. 

Чл. 30.  (1) Т ех нич еските спец иф икац ии трябва да дават въ змож ност за равен 
достъ п на кандидатите за уч астие в проц едурата и да не съ здават необосновани преч ки 
пред конкуренц ията. 

(2) Т ех нич еските спец иф икац ии не трябва да се определят ч рез посоч ване на 
конкретен модел, източ ник, проц ес, тъ рговска марка, патент, тип, произх од или 
производство, освен когато е невъ змож но обектъ т на поръ ч ката да се опиш е по реда на 
ч л. 28 и 29 и са добавени думите “или еквивалентно”. 
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Чл. 31.  (1) В случ аите по ч л. 28, ал. 1 и ч л. 29 въ злож ителят не мож е да отстрани 
оф ерта на основание, ч е предлож ените стоки или услуги не съ ответстват на посоч ените 
от него тех нич ески спец иф икац ии, когато кандидатъ т докаж е в своята оф ерта, ч е 
предлож еното от него реш ение отговаря на изискванията, определени в тези тех нич ески 
спец иф икац ии. 

(2) В случ аите по ч л. 28, ал. 2 въ злож ителят не мож е да отстрани оф ерта, която 
съ ответства на бъ лгарски стандарт, въ веж дащ  европейски или меж дународен стандарт, 
когато кандидатъ т докаж е в своята оф ерта, ч е тези стандарти се отнасят до определените 
от въ злож ителя изисквания за работни х арактеристики и ф ункц ионални изисквания. 

(3) В случ аите по ал. 1 и 2 кандидатъ т представя като доказателства тех нич еско 
досие на производителя или протокол от изпитване или сертиф икат, издаден от лиц е, 
акредитирано от И зпъ лнителна агенц ия “Б ъ лгарска служ ба за акредитац ия” или от орган 
за акредитац ия на страна, с която Република Б ъ лгария има влязло в сила споразумение 
за взаимно признаване. 

Р аз д е л V  
Ко м исия  з а р аз г ле ж д ан е , о ц е н к а и к ласир ан е  н а о ф е р тите  

 
Чл. 32.  (1) Въ злож ителят назнач ава комисия за разглеж дане, оц енка и класиране 

на оф ертите и определя нейния съ став и резервни ч ленове. 
(2) К омисията се съ стои най-малко от трима ч ленове, от които задъ лж ително поне 

един правоспособен ю рист, а останалите ч ленове са лиц а, притеж аващ и необх одимата 
проф есионална квалиф икац ия и практич ески опит в съ ответствие с обекта и слож ността 
на поръ ч ката. 

(3) Въ злож ителят мож е да привлеч е като ч ленове или консултанти къ м комисията 
и въ нш ни експерти. 

(4) К омисията се назнач ава от въ злож ителя след изтич ане на срока за приемане на 
оф ертите и се обявява в деня, определен за отваряне на оф ертите. 

(5) Въ знаграж денията на ч леновете на комисията и всич ки разх оди, свъ рзани с 
дейността й, са за сметка на въ злож ителя. 

(6) К огато поръ ч ката е с място на изпъ лнение извъ н страната, въ злож ителят мож е 
да не прилага изискванията на ал. 1-5, когато няма обективна въ змож ност за това. 

Чл. 33.  (1) Н е мож е да бъ де ч лен на комисията или консултант лиц е, което: 
1. има ф инансов интерес от изпъ лнението на общ ествената поръ ч ка; 
2. е "свъ рзано лиц е" по смисъ ла на Т ъ рговския закон с кандидат в проц едурата 

или с посоч ените от него подизпъ лнители, или с ч ленове на тех ните управителни или 
контролни органи. 

(2) Членовете на комисията и консултантите са длъ ж ни да пазят в тайна 
обстоятелствата, които са узнали въ в връ зка съ с своята работа в комисията. 

(3) Членовете на комисията и консултантите представят на въ злож ителя 
декларац ия за отсъ ствие на обстоятелствата по ал. 1 и за спазване на изискванията по ал. 
2 при тях ното назнач аване и на всеки етап от проц едурата, когато обстоятелствата са им 
станали известни. 
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Чл. 34.  (1) Реш енията на комисията се вземат с мнозинство от ч леновете й. 
К огато ч лен на комисията е против взетото реш ение, той подписва протокола с особено 
мнение и писмено излага мотивите си. 

(2) К огато по обективни прич ини ч лен на комисията не мож е да изпъ лнява 
задъ лж енията си и не мож е да бъ де заместен от резервен ч лен, въ злож ителят издава 
заповед за определяне на нов ч лен. 

Р аз д е л VІ  
Кр ите р ии з а о ц е н к а н а о ф е р тите  

 
Чл. 35.  Въ злож ителят определя изпъ лнителя на общ ествената поръ ч ка въ з основа 

на оц енка на оф ертите по един от следните критерии: 
1. най-ниска ц ена; 
2. икономич ески най-изгодна оф ерта. 
Чл. 36.  (1) П ри оц еняване на оф ертите ц ената, предлож ена от кандидат, 

отговарящ  на условията по ч л. 21 от З акона за защ ита, рех абилитац ия и соц иална 
интеграц ия на инвалидите, се приема за най-ниска, ако тя надх въ рля с не повеч е от 10 на 
сто предлож ената най-ниска ц ена от друг кандидат. 

(2) П ри оц еняване на оф ертите при равни други условия с предимство се класират 
тези кандидати, които са наели по трудово правоотнош ение безработни лиц а, 
регистрирани в дирекц иите “Б ю ра по труда”. 

(3) С предимството по ал. 2 се ползват тези кандидати, при които наетите 
безработни лиц а представляват най-малко 5 на сто от средносписъ ч ния съ став на 
персонала за последните 12 месец а. 

 Р аз д е л VІІ  
П р е к р атя ван е  н а п р о ц е д у р а з а въ з лаг ан е  н а о бщ е стве н а п о р ъ ч к а 

 
Чл. 37.  (1) Въ злож ителят прекратява проц едурата за въ злагане на общ ествена 

поръ ч ка с мотивирано реш ение, когато: 
1. не са подадени оф ерти; 

2. всич ки оф ерти не отговарят на предварително обявените условия от 
въ злож ителя; 

3. всич ки оф ерти, които отговарят на предварително обявените от въ злож ителя 
условия, надвиш ават знач ително осигурения ф инансов ресурс; 

4. класираните кандидати последователно откаж ат да склю ч ат договора за 
общ ествена поръ ч ка; 

5. отпаднат основанията за провеж дане на проц едурата в резултат на съ щ ествена 
промяна в обстоятелствата, вклю ч ително при невъ змож ност да се осигури ф инансиране 
за изпъ лнението на поръ ч ката по прич ини, които въ злож ителят не е могъ л да предвиди; 

6. установи, ч е при разглеж дането и оц еняването на оф ертите комисията е 
допуснала съ щ ествени наруш ения на закона или на условията на поръ ч ката, които бих а 
довели до отмяна на реш ението за избор на изпъ лнител; 

7. установи наруш ения при провеж дането й, които не могат да бъ дат отстранени 
без това да промени условията, при които е обявена проц едурата. 
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(2) Въ злож ителят е длъ ж ен в 7-дневен срок да уведоми кандидатите за 
прекратяване на проц едурата за въ злагане на общ ествена поръ ч ка и да изпрати 
реш ението за прекратяване до директора на А генц ията по общ ествени поръ ч ки. 

Чл. 38.  Въ злож ителят мож е да открие нова проц едура за въ злагане на общ ествена 
поръ ч ка съ с съ щ ия предмет само когато пъ рвонач ално обявената проц едура е 
прекратена и няма подадена ж алба срещ у реш ението за прекратяване. 

Р аз д е л VІІІ  
Д о г о во р  з а о бщ е стве н а п о р ъ ч к а 

 
Чл. 39.  (1) Въ злож ителят склю ч ва писмен договор за общ ествена поръ ч ка с 

кандидата, определен за изпъ лнител на поръ ч ката. 
(2) Договоръ т за общ ествена поръ ч ка вклю ч ва задъ лж ително всич ки предлож ения 

от оф ертата на кандидата, определен за изпъ лнител. 

(3) Въ злож ителят склю ч ва договора по ал. 1 в едномесеч ен срок от обявяване на 
реш ението за определяне на изпъ лнител на общ ествената поръ ч ка. 

(4) Н е се допуска склю ч ването на безсроч ни договори за общ ествени поръ ч ки. 

Чл. 40.  Договоръ т за общ ествена поръ ч ка не се склю ч ва: 
1. преди изтич ането на срока за подаване на ж алби срещ у реш ението на 

въ злож ителя за определяне на изпъ лнител на общ ествена поръ ч ка или при налич ие на 
подадена ж алба срещ у реш ението на въ злож ителя за определяне на изпъ лнител до 
постановяване на реш ение по нея, освен в случ аите, когато е допуснато предварително 
изпъ лнение на реш ението за определяне на изпъ лнител; 

2. с кандидат, определен за изпъ лнител, който при подписване на договора не 
представи документ за регистрац ия в съ ответствие с изискването на ч л. 9, ал. 2; 

3. с кандидат, определен за изпъ лнител, който при подписването на договора не 
представи документите по ч л. 45, ал. 6 и ч л. 46, ал. 3; 

4. с кандидат, определен за изпъ лнител, който при подписването на договора не 
представи документ за внесена гаранц ия за изпъ лнение. 

Чл. 41.  (1) Страните по договор за общ ествена поръ ч ка могат да го променят 
и/или допъ лват само при въ зникване на обстоятелства, които не са могли и не са били 
длъ ж ни да предвидят, в резултат на които някои от клаузите на договора противореч ат 
на нормативен акт или засягат законните интереси на някоя от страните. 

(2) Въ злож ителят мож е да прекрати договор за общ ествена поръ ч ка, ако в 
резултат на обстоятелства, въ зникнали след склю ч ването му, не е в съ стояние да 
изпъ лни своите задъ лж ения. В този случ ай въ злож ителят дъ лж и на изпъ лнителя 
обезщ етение за претъ рпените вреди от склю ч ването на договора. 

Чл. 42.  (1) Въ злож ителят е длъ ж ен да изпрати инф ормац ия за всяка въ злож ена 
общ ествена поръ ч ка до А генц ията по общ ествени поръ ч ки за вписване в Регистъ ра на 
общ ествените поръ ч ки не по-къ сно от 48 дни след склю ч ването на договора. 

(2) И нф ормац ията по ал. 1 се изготвя съ гласно образец , утвъ рден от министъ ра на 
икономиката и публикуван в “Дъ рж авен вестник”. 

(3) З а общ ествена поръ ч ка за услуги по ч л. 5, ал. 1, т. 2 въ злож ителят посоч ва в 
инф ормац ията по ал. 1 дали е съ гласен да бъ де вписана в Регистъ ра на общ ествените 
поръ ч ки. 
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(4) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за инф ормац ия, оповестяването на която 
противореч и на закон или на общ ествения интерес или мож е да излож и на риск 
законоустановените тъ рговски интереси на изпъ лнителя или да доведе до нелоялна 
конкуренц ия меж ду изпъ лнителите. 

Чл. 43.  З а всич ки неуредени въ проси в този закон въ в връ зка съ с склю ч ването, 
изпъ лнението и прекратяването на договорите за общ ествени поръ ч ки се прилагат 
разпоредбите на Т ъ рговския закон и на З акона за задъ лж енията и договорите. 

 
Г лава ч е твъ р та  

Общ и п р авила з а у ч астие  в п р о ц е д у р а з а въ з лаг ан е  н а о бщ е стве н а п о р ъ ч к а 
Р аз д е л I  

Из иск ван ия  к ъ м  к ан д ид атите  
 

Чл. 44.  В проц едура за въ злагане на общ ествена поръ ч ка мож е да уч аства всеки 
кандидат, който отговаря на предварително обявените условия. 

Чл. 45.  (1) Н е мож е да уч аства в проц едура за въ злагане на общ ествена поръ ч ка 
кандидат, който: 

1. в период от 5 години преди нач алото на проц едурата е осъ ден с влязла в сила 
присъ да за престъ пление против ф инансовата, данъ ч ната или осигурителната система, за 
престъ пление по служ ба или за подкуп, освен ако не е реабилитиран; 

2. е обявен в несъ стоятелност или е в производство по ликвидац ия. 

(2) Въ злож ителят мож е с мотивирано реш ение да отстрани от уч астие в 
проц едурата за въ злагане на общ ествена поръ ч ка кандидат, който: 

1. е в производство за обявяване в несъ стоятелност; 
2. има парич ни задъ лж ения къ м дъ рж авата или къ м общ ина по смисъ ла на ч л. 13, 

ал. 2 от Данъ ч ния проц есуален кодекс, установени с влязъ л в сила акт на компетентен 
орган, освен ако не е допуснато разсроч ване или отсроч ване на задъ лж енията; 

3. е осъ ден за престъ пление против собствеността или против стопанството; 

4. е лиш ен от правото да осъ щ ествява тъ рговска дейност. 
(3) И зискванията по ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 3 и 4 се отнасят и за управителите или за 

ч леновете на управителните органи на кандидатите, а в случ ай ч е ч ленове са 
ю ридич ески лиц а - за тех ните представители в съ ответния управителен орган. 

(4) Обстоятелствата по ал. 1 и ал. 2, т. 1-3 се удостоверяват с документ от 
съ ответния компетентен орган, а по ал. 2, т. 4 - с декларац ия. 

(5) Огранич енията по ал. 1, т. 2 не се отнасят за случ аите по ч л. 102,  
т. 11. 

(6) К андидатъ т мож е да удостовери отсъ ствието на обстоятелствата по ал. 1 и ал. 
2, т. 1-3 с нотариално заверена декларац ия. П ри подписване на договора за общ ествена 
поръ ч ка кандидатъ т, определен за изпъ лнител, е длъ ж ен да представи документите от 
съ ответните компетентни органи. 

Чл. 46.  (1) К огато кандидатъ т е ч уж дестранно ф изич еско или ю ридич еско лиц е, 
за него не трябва да са налиц е обстоятелствата по ч л. 45, ал. 1 и в дъ рж авата, в която е 
установен. 
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(2) К андидатъ т по ал. 1 удостоверява отсъ ствието на обстоятелствата по ч л. 45, 
ал. 1 и ал. 2, т. 1-3 с документ, издаден от компетентен орган, или с извлеч ение от 
съ дебен регистъ р, или с еквивалентен документ на съ дебен или административен орган 
от дъ рж авата, в която е установен, а по ч л. 45, ал. 2, т. 4 – с декларац ия. 

(3) К андидатъ т по ал. 1 мож е да удостовери отсъ ствието на обстоятелствата по 
ч л. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 1-3 с нотариално заверена декларац ия. П ри подписване на 
договора за общ ествена поръ ч ка кандидатъ т, определен за изпъ лнител, е длъ ж ен да 
представи документите от съ ответните компетентни органи. 

Чл. 47. (1) Въ злож ителят посоч ва в обявлението за общ ествена поръ ч ка 
обстоятелствата по ч л. 45, ал. 2, налич ието на които щ е доведе до отстраняване на 
кандидата. 

(2) К огато кандидатъ т предвиж да уч астие на подизпъ лнители при изпъ лнение на 
поръ ч ката, те трябва съ щ о да отговарят на изискванията по ал. 1 и на огранич енията по 
ч л. 45, ал. 1, за което представят съ ответните доказателства. 

Чл. 48.  (1) З а доказване на икономич еското и ф инансовото съ стояние на 
кандидатите въ злож ителят мож е да изиска от тях  да представят един или няколко от 
следните документи: 

1. удостоверения от банки или копие от застрах овка за проф есионална 
отговорност; 

2. годиш ния ф инансов отч ет или някоя от съ ставните му ч асти, когато 
публикуването им се изисква от законодателството на страната, в която кандидатъ т е 
установен; 

3. инф ормац ия за общ ия оборот и за оборота на стоките, услугите или 
строителството, които са обект на поръ ч ката, за последните 3 години; 

4. други доказателства, които въ злож ителят приема за подх одящ и. 

(2) К огато по обективни прич ини кандидатъ т не мож е да представи исканите от 
въ злож ителя документи, той мож е да докаж е икономич еското и ф инансовото си 
съ стояние с всеки друг документ, който въ злож ителят приема за подх одящ . 

(3) И зискванията за икономич еското и ф инансовото съ стояние на кандидатите, 
които въ злож ителят определя, трябва да са съ образени съ с стойността и обекта на 
общ ествената поръ ч ка. 

Чл. 49.  (1) З а доказване на тех нич еските и/или на проф есионалните въ змож ности 
на кандидатите въ злож ителят мож е в зависимост от х арактера, колич еството и обекта на 
поръ ч ката да изиска от тях  да представят един или няколко от следните документи: 

1. списъ к на основните договори за доставки и услуги, извъ рш ени през 
последните 3 години, вклю ч ително стойностите, датите и получ ателите, а за договорите 
за строителство - и строителните обекти, въ ведени в експлоатац ия през последните 5 
години; 

2. описание на тех нич еското оборудване, въ змож ностите за осигуряване на 
кач еството и оборудването за изпитване и изследване; 

3. списъ к на тех нич ески лиц а, вклю ч ително на тези, отговарящ и за контрола на 
кач еството; 

4. образц и, описание и/или ф отограф ски снимки на стоките, които щ е се доставят, 
ч иято автентич ност трябва да бъ де доказана, ако въ злож ителят изисква това; 
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5. сертиф икати, издадени от акредитирани лиц а за сертиф икац ия на системи за 
управление на кач еството и/или за сертиф икац ия на продукти, или от лиц а, получ или 
разреш ение по глава трета на З акона за тех нич еските изисквания къ м продуктите; 

6. документи, удостоверяващ и образованието и проф есионалната квалиф икац ия 
на кандидата и/или на ръ ководните му служ ители или на лиц ата, които отговарят за 
извъ рш ването на услугата или строителството; 

7. данни за средния годиш ен брой на работниц ите и служ ителите и за броя на 
ръ ководните служ ители на кандидата за последните 3 години; 

8. данни за собствени или наети тех нич ески лиц а, които кандидатъ т щ е използва 
за извъ рш ване на строителството. 

(2) И зпъ лнението на договорите за доставките, услугите или строителството, 
вклю ч ени в списъ ка по ал. 1, т. 1, се удостоверява, както следва: 

1. с удостоверение на въ злож ителите по ч л. 7, ал. 1, т. 1-4 за изпъ лнението на 
съ ответната поръ ч ка; 

2. с удостоверение на другата страна по договора за изпъ лнението на съ ответния 
договор, а когато това е невъ змож но – с декларац ия на кандидата. 

Чл. 50.  К огато обектъ т на общ ествена поръ ч ка е слож ен или съ с спец иално 
предназнач ение, тех нич еските въ змож ности на кандидата и при необх одимост 
оборудването за изпитване и изследване и въ змож ностите за осигуряване на кач еството 
могат да се проверяват от въ злож ителя или от компетентен орган на дъ рж авата, в която е 
установен кандидатъ т, при условие ч е този орган е съ гласен да извъ рш и проверка от 
името на въ злож ителя. 

Чл. 51.  (1) К огато въ злож ителят изисква представяне на сертиф икати, издадени 
от независими лиц а, които удостоверяват съ ответствието на кандидата съ с стандарти за 
системи за управление на кач еството, въ злож ителят посоч ва системите за управление на 
кач еството ч рез съ ответната серия европейски стандарти. 

(2) Н езависимите лиц а по ал. 1 трябва да са акредитирани по съ ответната серия 
европейски стандарти от И зпъ лнителна агенц ия “Б ъ лгарска служ ба за акредитац ия” или 
от орган за акредитац ия на страна, с която Република Б ъ лгария има влязло в сила 
споразумение за взаимно признаване. 

(3) Въ злож ителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на кач еството от кандидати, които нямат достъ п до такива сертиф икати или 
нямат въ змож ност да ги получ ат в съ ответните срокове. 

Р аз д е л II  
Оф е р та 

 
Чл. 52.  (1) П ри изготвяне на оф ертата всеки кандидат трябва да се придъ рж а 

точ но къ м обявените от въ злож ителя условия. 
(2) До изтич ането на срока за подаване на оф ертите всеки кандидат в проц едурата 

мож е да промени, допъ лни или да оттегли оф ертата си. 

Чл. 53.  (1) Всеки кандидат в проц едура за въ злагане на общ ествена поръ ч ка има 
право да представи само една оф ерта. 
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(2) К огато критерият за оц енка на оф ертите е икономич ески най-изгодната оф ерта 
и въ злож ителят не е огранич ил въ змож ността за представяне на варианти, кандидатъ т 
мож е да предлож и няколко варианта в оф ертата си. 

(3) Л иц е, което е дало съ гласие и ф игурира като подизпъ лнител в оф ертата на 
друг кандидат, не мож е да представя самостоятелна оф ерта. 

Чл. 54.  (1) Всяка оф ерта трябва да съ дъ рж а: 
1. документ за регистрац ия на кандидата; 
2. документ за внесена гаранц ия за уч астие; 
3. доказателства за икономич еското и ф инансовото съ стояние по ч л.48, посоч ени 

от въ злож ителя в обявлението за общ ествена поръ ч ка; 
4. доказателства за тех нич еските въ змож ности и квалиф икац ия по ч л.49, 

посоч ени от въ злож ителя в обявлението за общ ествена поръ ч ка; 
5. декларац ия за обстоятелствата по ч л. 45, ал. 1; 

6. декларац ии за обстоятелствата по ч л. 45, ал. 2, посоч ени от въ злож ителя в 
обявлението за общ ествена поръ ч ка; 

7. подизпъ лнителите, които щ е уч астват при изпъ лнението на поръ ч ката, и дела 
на тях ното уч астие; 

8. срок за изпъ лнение на поръ ч ката; 
9. предлагана ц ена; 
10. друга инф ормац ия, посоч ена в обявлението или в документац ията за уч астие; 
11. списъ к на документите, съ дъ рж ащ и се в оф ертата, подписан от кандидата. 
(2) К андидатъ т мож е да посоч и в оф ертата си инф ормац ията, която не иска да 

бъ де разгласявана по ч л. 42, ал. 4 и ч л. 70, ал. 5, като е длъ ж ен да се мотивира. 
(3) К огато кандидатъ т предвиж да уч астие на подизпъ лнители, документите по ал. 

1, т. 1, 3, 4, 5 и 6 се представят за всеки от тях . 

(4) К огато кандидат в проц едурата е обединение, което не е ю ридич еско лиц е, 
документите по ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 6 се представят от всяко ф изич еско или ю ридич еско 
лиц е, вклю ч ено в обединението. 

(5) К огато кандидатъ т в проц едура е ч уж дестранно ф изич еско или ю ридич еско 
лиц е или тех ни обединения, документите по ал. 1 се представят и в легализиран превод. 

Чл.55.  (1) Оф ертата се представя в запеч атан непрозрач ен плик от кандидата или 
от упъ лномощ ен от него представител, лич но или по пощ ата с препоръ ч ано писмо с 
обратна разписка. Въ рх у плика кандидатъ т посоч ва адрес за кореспонденц ия, телеф он и 
по въ змож ност ф акс и електронен адрес. 

(2) П редлаганата ц ена се представя в отделен запеч атан непрозрач ен плик с 
надпис "П редлагана ц ена", поставен в плика с оф ертата. 

(3) П ри приемане на оф ертата въ рх у плика се отбелязват поредният номер, датата 
и ч асъ т на получ аването и посоч ените данни се записват въ в вх одящ  регистъ р, за което 
на приносителя се издава документ. 
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(4) Въ злож ителят не приема за уч астие в проц едурата и връ щ а незабавно на 
кандидатите оф ерти, които са представени след изтич ане на крайния срок или в 
незапеч атен или скъ сан плик. Т ези обстоятелства се отбелязват в регистъ ра по ал. 3. 

Чл.. 56.  (1) Всеки кандидат в проц едура за въ злагане на общ ествена поръ ч ка е 
длъ ж ен да заяви в оф ертата си какъ в проц ент от стойността на поръ ч ката щ е бъ де 
въ злож ен на подизпъ лнители. 

(2) У ч астието на подизпъ лнители не мож е да бъ де повеч е от 30 на сто от общ ата 
ц ена, предлож ена за изпъ лнение на поръ ч ката. 

(3) У ч астието на подизпъ лнители мож е да бъ де до 50 на сто от общ ата ц ена, 
предлож ена за изпъ лнение на поръ ч ката, когато кандидатъ т е ч уж дестранно ф изич еско 
или ю ридич еско лиц е или обединение, при условие ч е използва като подизпъ лнители 
местни лиц а. 

Чл.. 57.  (1) Срокъ т на валидност на оф ертите вклю ч ва времето, през което 
кандидатите са обвъ рзани с условията на представените от тях  оф ерти. 

(2) Въ злож ителят определя срока по ал. 1 в календарни дни. 

(3) Въ злож ителят мож е да изиска от класираните кандидати да удъ лж ат срока на 
валидност на оф ертите си до момента на склю ч ване на договора за общ ествената 
поръ ч ка. 

Р аз д е л III  
Г ар ан ц ии 

Чл.. 58.  (1) К андидатъ т представя гаранц ия за уч астие в проц едурата за 
въ злагане на общ ествената поръ ч ка, а определеният изпъ лнител представя гаранц ия за 
изпъ лнение при подписването на договора. 

(2) Въ злож ителят определя условията и размера на гаранц ията за уч астие в 
абсолю тна сума, но не повеч е от 1 на сто от стойността на поръ ч ката. 

(3) Въ злож ителят определя условията и размера на гаранц ията за изпъ лнение на 
договора като проц ент от стойността на общ ествената поръ ч ка, но не повеч е от 10 на 
сто. 

(4) К огато кандидатъ т, определен за изпъ лнител, е лиц е по ч л. 21 от З акона за 
защ ита, рех абилитац ия и соц иална интеграц ия на инвалидите, гаранц ията за изпъ лнение 
на договора не мож е да бъ де повеч е от 1 на сто от стойността на поръ ч ката. 

Чл.. 59.  Г аранц иите се представят в една от следните ф орми: 
1. парич на сума; 
2. банкова гаранц ия. 

Чл.. 60.  (1) Въ злож ителят има право да задъ рж и гаранц ията за уч астие, когато 
кандидат в проц едура за въ злагане на общ ествена поръ ч ка: 

1. оттегли оф ертата си след изтич ане на срока за подаване на оф ертите; 
2. подаде ж алба срещ у реш ение на въ злож ителя до реш аване на спора от съ да; 
3. е определен за изпъ лнител, но не изпъ лни задъ лж ението си да склю ч и договор 

за общ ествената поръ ч ка. 
(2) В случ аите по ал. 1, когато кандидатъ т е представил банкова гаранц ия, 

въ злож ителят има право да пристъ пи къ м упраж няване на правата по нея. 
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Чл.. 61.  (1) Г аранц иите на некласираните кандидати се освобож дават от 
въ злож ителя в срок 3 работни дни след изтич ането на срока за подаване на ж алба срещ у 
реш ението на въ злож ителя за определяне на изпъ лнител. В съ щ ия срок се освобож дават 
и гаранц иите на всич ки кандидати при прекратяване на проц едурата за въ злагане на 
общ ествена поръ ч ка. 

(2) Г аранц иите на класираните кандидати се освобож дават в срок  
3 работни дни след склю ч ване на договор за общ ествената поръ ч ка. 

(3) Въ злож ителят освобож дава гаранц иите по ал. 1 и 2, без да дъ лж и лих ви за 
периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Г лава п е та  
Отк р ита п р о ц е д у р а 

Р аз д е л I  
П о д г о то вк а н а о тк р итата п р о ц е д у р а 

 
Чл.. 62.  (1) Въ злож ителят изпращ а обявлението за общ ествена поръ ч ка 

едновременно до "Дъ рж авен вестник" за публикуване и до агенц ията за вписване в 
Регистъ ра на общ ествените поръ ч ки най-малко 52 дни преди крайния срок за 
представяне на оф ертите. 

(2) Срокъ т по ал. 1 мож е да се намали до 22 дни, когато предварителното 
обявление е изпратено за публикуване не по-малко от 52 дни и не повеч е от 12 месец а 
преди датата на изпращ ането на обявлението по ал. 1 и съ дъ рж а инф ормац ията по ч л. 23, 
ал. 2, налич на къ м датата на изпращ ането му. 

(3) В случ аите, когато поръ ч ката е с място на изпъ лнение извъ н страната, 
въ злож ителят мож е да не изпращ а обявлението за общ ествена поръ ч ка за публикуване в 
"Дъ рж авен вестник", но е длъ ж ен да публикува обявлението в един местен вестник и да 
го изпрати до агенц ията за вписване в Регистъ ра на общ ествените поръ ч ки. 

(4) П ри определяне на срока за представяне на оф ертите въ злож ителят трябва да 
се съ образи с обема на документац ията за уч астие в проц едурата и/или с 
необх одимостта от посещ ение на мястото на изпъ лнение. 

Чл.. 63.  (1) К огато в срока, определен за представяне на оф ертите, не постъ пи 
оф ерта, въ злож ителят мож е да удъ лж и срока най-много с 30 дни. 

(2) Всяка промяна в срока за подаване на оф ертите трябва да бъ де публикувана по 
реда на ч л. 62. 

Чл.. 64.  (1) П одготовката и провеж дането на откритата проц едура се извъ рш ват 
от въ злож ителя. 

(2) Въ злож ителят отговаря за приемането и съ х раняването на оф ертите. 
(3) Въ злож ителят е длъ ж ен да съ х ранява ц ялата документац ия по провеж дането 

на всяка проц едура за въ злагане на общ ествена поръ ч ка най-малко 3 години след 
приклю ч ване изпъ лнението на договора. 

Чл.. 65.  (1) Всич ки действия на въ злож ителя къ м кандидатите са в писмен вид. 
(2) Реш енията на въ злож ителя, за които той е длъ ж ен да уведоми кандидатите, се 

връ ч ват лич но срещ у подпис или се изпращ ат с препоръ ч ано писмо с обратна разписка, 
или по ф акс, или по електронен пъ т при условията и по реда на З акона за електронния 
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документ и електронния подпис. И зпращ ането по ф акса се удостоверява писмено от 
длъ ж ностното лиц е, което го е извъ рш ило. 

Р аз д е л IІ  
Р аз г ле ж д ан е , о ц е н к а и к ласир ан е  н а о ф е р тите  

 
Чл.. 66.  (1) К омисията, назнач ена от въ злож ителя за разглеж дане, оц енка и 

класиране на оф ертите, започ ва работа след получ аване на списъ ка с кандидатите и 
представените оф ерти. 

(2) П ри промяна на датата и ч аса на отваряне на оф ертите кандидатите се 
уведомяват писмено. 

(3) К омисията отваря пликовете по реда на тях ното постъ пване и проверява 
съ ответствието на оф ертите съ с списъ ка по ч л. 54, ал. 1, т. 11. 

(4) К андидатите, уч астващ и в проц едурата, или тех ни упъ лномощ ени 
представители могат да присъ стват при действията на комисията по ал. 3. 

(5) К омисията проверява съ ответствието на оф ертите с предварително обявените 
от въ злож ителя условия. 

(6) К омисията мож е по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, 
както и да изисква писмено представяне в определен срок на допъ лнителни 
доказателства за обстоятелствата, посоч ени в оф ертата. 

Чл.. 67.  (1) К омисията отстранява от уч астие в проц едурата кандидат, който: 
1. не е представил някой от необх одимите документи по ч л. 54; 

2. не мож е да уч аства в проц едура за въ злагане на общ ествена поръ ч ка поради 
налич ие на обстоятелствата по ч л. 45, ал.1; 

3. е представил оф ерта, която е непъ лна или не отговаря на предварително 
обявените условия на въ злож ителя; 

4. е представил оф ерта, която не отговаря на изискванията на ч л. 55,  
ал. 2. 

(2) К омисията отстранява от уч астие в проц едурата кандидатите, за които са 
налиц е обстоятелства по ч л. 45, ал. 2, посоч ени от въ злож ителя в обявлението за 
общ ествена поръ ч ка. 

(3) К андидатите са длъ ж ни в проц еса на провеж дане на проц едурата да 
уведомяват въ злож ителя за всич ки настъ пили промени в обстоятелствата по ч л. 45 в 7-
дневен срок от настъ пването им. 

Чл.. 68.  (1) А ко някои от предлож ените ц ени изглеж дат изклю ч ително ниски за 
конкретната общ ествена поръ ч ка, комисията трябва да изиска от кандидатите подробна 
писмена обосновка. К омисията определя разумен срок за представяне на обосновката, 
който не мож е да бъ де по-кратъ к от 3 работни дни след получ аване на искането. 

(2) К омисията мож е да приеме писмената обосновка и да не отстрани оф ертата, 
когато са посоч ени обективни ф актори, свъ рзани с: 

1. оригинално реш ение за изпъ лнение на общ ествената поръ ч ка; 
2. предлож еното тех нич еско реш ение; 
3. налич ието на изклю ч ително благоприятни условия за кандидата; 
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4. икономич ността при изпъ лнение на общ ествената поръ ч ка. 
(3) К огато кандидатъ т не представи в срок писмената обосновка или комисията 

прец ени, ч е посоч ените ф актори не са обективни, комисията отстранява съ ответната 
оф ерта от уч астие в проц едурата. 

Чл.. 69.  (1) К омисията разглеж да оф ертите и пристъ пва къ м тях ното оц еняване в 
съ ответствие с предварително обявените условия. 

(2) К огато въ злож ителят не е огранич ил въ змож ността за представяне на 
варианти в оф ертата, комисията не мож е да отстрани вариант само на основание, ч е 
изборъ т на този вариант би довел до склю ч ване на договор за услуги вместо на договор 
за доставки или обратно. 

(3) К омисията класира кандидатите по степента на съ ответствие на оф ертите с 
предварително обявените от въ злож ителя условия. 

Чл.. 70.  (1) К омисията съ ставя протокол за разглеж дането, оц еняването и 
класирането на оф ертите, който съ дъ рж а: 

1. съ став на комисията и списъ к на консултантите; 
2. списъ к на кандидатите и подадените оф ерти, допуснати до разглеж дане и 

оц еняване; 
3. списъ к на кандидатите и оф ертите, отстранени от проц едурата, и мотивите за 

отстраняването им; 

4. становищ ата на консултантите; 
5. резултатите от разглеж дането и оц еняването на оф ертите, вклю ч ително 

оц енките по всеки показател, когато критерият за оц енка е икономич ески най-изгодната 
оф ерта; 

6. класирането на кандидатите; 
7. дата на съ ставяне на протокола. 
(2) П ротоколъ т на комисията се подписва от всич ки ч ленове и се предава на 

въ злож ителя заедно с ц ялата документац ия. 

(3) К омисията приклю ч ва своята работа с предаване на протокола на 
въ злож ителя. 

(4) П ри писмено искане от страна на кандидат въ злож ителят е длъ ж ен в 15-
дневен срок от получ аването му да осигури достъ п до протокола по ал. 1. 

(5) Въ злож ителят мож е да откаж е достъ п до някои от данните, съ дъ рж ащ и се в 
протокола, когато предоставянето им противореч и на нормативни актове, или води до 
накъ рняване на общ ествения интерес, на тъ рговската тайна или на лоялната 
конкуренц ия меж ду кандидатите. 

Р аз д е л IІІ  
Оп р е д е ля н е  н а из п ъ лн ите л н а о бщ е стве н ата п о р ъ ч к а 

 
Чл.. 71.  (1) Въ злож ителят обявява с мотивирано реш ение класирането на 

кандидатите и кандидата, определен за изпъ лнител, не по-къ сно от  
5 работни дни след приклю ч ване работата на комисията. 
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(2) В реш ението по ал. 1 въ злож ителят посоч ва и отстранените от уч астие в 
проц едурата кандидати и оф ерти и мотивите за отстраняването им. 

(3) Въ злож ителят изпращ а реш ението по ал. 1 на кандидатите в  
3-дневен срок от издаването му. 

(4) Реш ението по ал. 1 е индивидуален административен акт по смисъ ла на ч л. 2 
от З акона за административното производство. 

(5) Въ злож ителят мож е да допусне предварително изпъ лнение на реш ението по 
ал. 1, когато изпъ лнението на поръ ч ката е необх одимо, за да се: 

1. предотвратят или отстранят последиц ите от аварии или стих ийни бедствия; 

2. защ итят други важ ни дъ рж авни или общ ествени интереси; 

3. осигури ж ивотъ т или здравето на х ората, ж ивотните или растенията; 
4. предотвратят щ ети в големи размери. 

Чл.. 72.  (1) Въ злож ителят склю ч ва договор за общ ествена поръ ч ка с кандидата, 
определен за изпъ лнител. 

(2) П ри отказ на кандидата, определен за изпъ лнител, да склю ч и договор 
въ злож ителят предлага договора на следващ ия класиран кандидат. 

Г лава ш е ста  
Ог р ан ич е н а п р о ц е д у р а 

Р аз д е л І  
П о д г о то вк а н а о г р ан ич е н а п р о ц е д у р а 

 
Чл.. 73.  В обявлението за общ ествена поръ ч ка, въ злагана ч рез огранич ена 

проц едура, въ злож ителят мож е да посоч и и броя на кандидатите, които въ знамерява да 
покани да представят оф ерти. Т ози брой не мож е да бъ де по-малко от 5 и повеч е от 20 
кандидати. 

Чл.. 74.  (1) Въ злож ителят изпращ а обявлението за общ ествена поръ ч ка 
едновременно до "Дъ рж авен вестник" за публикуване и до агенц ията за вписване в 
Регистъ ра на общ ествените поръ ч ки най-малко 37 дни преди крайния срок за получ аване 
на заявленията за уч астие в предварителния подбор на кандидати. 

(2) П ри въ зникване на обстоятелства от изклю ч ителна спеш ност, които 
въ злож ителят не е могъ л и не е бил длъ ж ен да предвиди и в резултат на които е 
невъ змож но спазването на срока по ал. 1, въ злож ителят мож е да определи срок за 
получ аване на заявленията за уч астие в предварителния подбор не по-кратъ к от 15 дни 
от датата на изпращ ане на обявлението. 

(3) В случ аите по ал. 2 въ злож ителят е длъ ж ен да посоч и в обявлението за 
общ ествена поръ ч ка конкретните обстоятелства от изклю ч ителна спеш ност. 

(4) В случ аите по ал. 2 обявлението за общ ествена поръ ч ка се изпращ а и по ф акс 
и се публикува в “Дъ рж авен вестник” до 5 дни след изпращ ането му. 

Р аз д е л ІI  
П р е д вар ите ле н  п о д бо р  н а к ан д ид атите  
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Чл.. 75.  (1) Въ злож ителят провеж да предварителен подбор с ц ел да определи 
кандидатите, които имат необх одимите ф инансови и тех нич ески въ змож ности да 
изпъ лнят общ ествената поръ ч ка. 

(2) Всеки заинтересуван кандидат мож е да подаде заявление за уч астие в 
предварителния подбор. 

(3) З аявлението за уч астие в предварителния подбор трябва да съ дъ рж а: 
1. документ за регистрац ия на кандидата; 
2. декларац ия за отсъ ствие на обстоятелствата по ч л. 45, ал. 1; 

3. декларац ии за обстоятелствата по ч л. 45, ал. 2, посоч ени от въ злож ителя в 
обявлението за общ ествена поръ ч ка; 

4. доказателства за икономич еското и ф инансово съ стояние по ч л. 48, посоч ени от 
въ злож ителя в обявлението за общ ествена поръ ч ка; 

5. доказателства за тех нич еските въ змож ности и квалиф икац ия по  
ч л. 49, посоч ени от въ злож ителя в обявлението за общ ествена поръ ч ка; 

6. подизпъ лнителите, които щ е уч астват при изпъ лнението на поръ ч ката, и дела 
на тях ното уч астие. 

(4) К огато кандидатъ т предвиж да уч астие на подизпъ лнители, документите по ал. 
3, т. 1-4 се представят за всеки от тях . 

(5) К огато кандидат в проц едурата е обединение, което не е ю ридич еско лиц е, 
документите по ал. 3 се представят от всяко ф изич еско или ю ридич еско лиц е, вклю ч ено 
в обединението. 

Чл.. 76.  (1) З аявлението се представя по реда на ч л. 55, ал. 1, 3 и 4. 
(2) П ри предварителния подбор въ злож ителят не мож е да изисква и кандидатъ т 

не мож е да представя оф ерта. 
Чл.. 77.  (1) П редварителният подбор на кандидатите се извъ рш ва от комисия, 

назнач ена от въ злож ителя по реда на глава трета, раздел V. 
(2) К омисията разглеж да постъ пилите заявления за уч астие и извъ рш ва подбор на 

кандидатите въ з основа на тях ното икономич еско и ф инансово съ стояние, както и на 
тех нич еската им въ змож ност и квалиф икац ия за изпъ лнение на общ ествената поръ ч ка. 

(3) К омисията съ ставя протокол за резултатите от подбора по ал. 2, в който 
предлага на въ злож ителя да покани кандидатите, които отговарят в най-голяма степен на 
предварително обявените условия, да представят оф ерти. 

(4) В 7-дневен срок от подписване на протокола по ал. 3 въ злож ителят определя с 
реш ение кандидатите, които щ е бъ дат поканени да представят оф ерти, и го изпращ а до 
агенц ията. 

(5) Въ злож ителят изпращ а едновременно на всич ки определени кандидати 
писмени покани за представяне на оф ерти. 

Чл.. 78.  (1) В поканата по ч л. 77, ал. 5 въ злож ителят определя срок за 
представяне на оф ертите, който не мож е да бъ де по-кратъ к от 40 дни от датата на 
изпращ ането й. 

(2) Срокъ т по ал. 1 мож е да бъ де намален до 26 дни, когато предварителното 
обявление по ч л. 22 е изпратено за публикуване не по-малко от 52 дни и не повеч е от 12 
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месец а преди датата на изпращ ането на обявлението по ч л. 74, ал. 1 и съ дъ рж а 
инф ормац ията по ч л. 23, ал. 2, налич на къ м датата на изпращ ането му. 

(3) В случ аите по ч л. 74, ал. 2 въ злож ителят мож е да определи срок за 
представяне на оф ертите не по-кратъ к от 10 дни от датата на изпращ ане на поканата по 
ч л. 77, ал. 5. 

(4) В случ аите по ч л. 74, ал. 2 до 7 дни преди изтич ането на срока за подаване на 
оф ертите всеки кандидат мож е да поиска писмено от въ злож ителя разяснения по 
документац ията за уч астие. Въ злож ителят е длъ ж ен да отговори в 3-дневен срок от 
постъ пване на искането и да уведоми другите кандидати по реда на ч л. 27, ал. 2. 

(5) П ри определяне на срока за представяне на оф ертите въ злож ителят трябва да 
се съ образи с обема на документац ията за уч астие в проц едурата и/или с 
необх одимостта от посещ ение на мястото на изпъ лнение. 

Чл.. 79.  П оканата за уч астие в огранич ената проц едура трябва да съ дъ рж а: 
1. срок и място за представяне на оф ертите; 
2. допъ лнителни доказателства за заявените обстоятелства, при необх одимост; 
3. датата на публикуване на обявлението по ч л. 74. 

Р аз д е л IІІ  
П р е д ставя н е , р аз г ле ж д ан е , о ц е н к а и к ласир ан е  н а о ф е р тите  

 
Чл.. 80.  (1) Всяка оф ерта трябва да отговаря на изискванията на                                                                          

ч л. 54. 
(2) К андидатъ т мож е да не представя повторно документите, които е представил в 

заявлението за уч астие в предварителния подбор. 

Чл.. 81.  Разглеж дането, оц енката и класирането на оф ертите и определянето на 
изпъ лнител на общ ествената поръ ч ка се извъ рш ват по реда на глава пета, раздели ІІ и ІІІ. 

Г лава се д м а  
П р о ц е д у р а н а д о г о вар я н е  

Р аз д е л I  
Из бо р  н а п р о ц е д у р а н а д о г о вар я н е  с о бя вле н ие  

 
Чл.. 82.   Въ злож ителите могат да въ злагат общ ествена поръ ч ка ч рез проц едура 

на договаряне с обявление само когато: 
1. откритата или огранич ената проц едура е прекратена по ч л. 37, ал. 1, т. 2 или 3 и 

пъ рвонач ално обявените условия не са съ щ ествено променени; 

2. по изклю ч ение естеството на услугата или строителството или рисковете, 
свъ рзани с тях , не позволяват предварително определяне на стойността; 

3. естеството на услугата не позволява да се определят достатъ ч но точ но 
тех нич еските спец иф икац ии, за да се въ злож и поръ ч ката по реда на откритата или на 
огранич ената проц едура; 

4. поръ ч ката е за услуги по ч л. 5, ал. 1, т. 2; 



 
 
 

   

27

5. в областта на строителството се извъ рш ва изследователска, експериментална 
или развойна дейност, която не е с ц ел печ алба или въ зстановяване на разх одите за тази 
дейност. 

Р аз д е л IІ  
Из бо р  н а п р о ц е д у р а н а д о г о вар я н е  бе з  о бя вле н ие  

 
Чл.. 83.  Въ злож ителите могат да въ злагат общ ествени поръ ч ки ч рез проц едура 

на договаряне без обявление само когато: 
1. в случ аите по ч л. 82, т. 1 поканят за уч астие в проц едурата всич ки кандидати, 

които са представили оф ерти в откритата или в огранич ената проц едура и отговарят на 
изискванията на ч л. 45, ал. 1 и на изискванията по ч л. 45, ал. 2, посоч ени в обявлението 
за общ ествена поръ ч ка; 

2. откритата или огранич ената проц едура е прекратена на ч л. 37, ал. 1, т. 1; 

3. въ злагането на общ ествената поръ ч ка на друго лиц е би довело до наруш аване 
на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изклю ч ителни права, 
придобити по силата на закон или на административен акт; 

4. поради извъ нредни обстоятелства, които въ злож ителят не е могъ л и не е бил 
длъ ж ен да предвиди, не могат да бъ дат спазени сроковете за провеж дане на открита или 
огранич ена проц едура или на проц едура на договаряне с публикуване на обявление; 

5. стоките са произведени с ц ел изследване, експериментиране или развойна 
дейност и не са в колич ества за доказване на пазарната приспособимост на стоката или 
за въ зстановяване на разх одите за тази дейност; 

6. са необх одими допъ лнителни доставки от съ щ ия доставч ик, предназнач ени за 
ч астич на замяна или за увелич аване на доставките, при което смяната на доставч ика щ е 
принуди въ злож ителя да придобие стока с различ ни тех нич ески х арактеристики, което 
щ е доведе до несъ вместимост или до тех нич ески затруднения при експлоатац ията и 
поддъ рж ането. Срокъ т на основния договор, както и на договора за допъ лнителна 
доставка не мож е да бъ де по-дъ лъ г от 3 години. 

7. услугата се въ злага след проведен конкурс за проект, като се изпращ ат покани 
за уч астие в договарянето на един или на всич ки класирани уч астниц и в съ ответствие с 
условията на конкурса; 

8. поради непредвидени обстоятелства е необх одимо въ злагането на 
допъ лнителна услуга или строителство на съ щ ия изпъ лнител при следните условия: 

а) допъ лнителната услуга или строителството не могат тех нич ески или 
икономич ески да се разделят от предмета на основния договор без знач ителни 
затруднения за въ злож ителя или въ преки ч е могат да се разделят, са съ щ ествено 
необх одими за изпъ лнението на поръ ч ката; 

б) общ ата стойност на допъ лнителната услуга или строителството не е повеч е от 
50 на сто от стойността на основната поръ ч ка; 

9. е необх одимо повторение на услуга или строителство от съ щ ия изпъ лнител не 
по-къ сно от 3 години от въ злагането на пъ рвата поръ ч ка при налич ие на следните 
условия: 

а) пъ рвата поръ ч ка е въ злож ена при открита или огранич ена проц едура и в 
обявлението за нея е посоч ена въ змож ността за такова въ злагане; 
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б) общ ата стойност на тази поръ ч ка е вклю ч ена при определяне стойността на 
пъ рвата поръ ч ка; 

в) новата поръ ч ка съ ответства на основния проект, в изпъ лнение на който е 
въ злож ена пъ рвата поръ ч ка; 

10. стоките и услугите са вклю ч ени в списъ к, утвъ рден от Министерския съ вет 
съ гласно ч л. 22, т. 1 от З акона за защ ита, рех абилитац ия и соц иална интеграц ия на 
инвалидите и поканата е изпратена само до спец иализирани предприятия, трудово-
леч ебни бази, кооперац ии и ц ех ове; 

11. общ ествената поръ ч ка е с място на изпъ лнение извъ н страната, въ злож ителят 
проведе преговори с поне трима кандидати и стойността на поръ ч ката без ДДС не 
надвиш ава: 

а) за услуги и доставки – 250 000 лева; 
б) за строителство – 5 000 000 лева. 

Р аз д е л IІІ  
П р о ц е д у р а н а д о г о вар я н е  с о бя вле н ие  

 
Чл.. 84.  (1) В реш ението по ч л. 23, ал. 1 въ злож ителят е длъ ж ен да мотивира 

избора на проц едурата на договаряне с обявление. 
(2) В обявлението за общ ествена поръ ч ка ч рез проц едура на договаряне с 

обявление по ч л. 23 въ злож ителят мож е да посоч и и конкретни кандидати. 

Чл.. 85.  (1) Обявлението за общ ествена поръ ч ка се изпращ а едновременно до 
"Дъ рж авен вестник" за публикуване и до агенц ията за вписване в Регистъ ра на 
общ ествените поръ ч ки най-малко 37 дни преди крайния срок за получ аване на 
заявленията за уч астие в проц едурата. 

(2) П ри въ зникване на обстоятелства от изклю ч ителна спеш ност, които 
въ злож ителят не е могъ л и не е бил длъ ж ен да предвиди и в резултат на които е 
невъ змож но спазването на срока по ал. 1, въ злож ителят мож е да определи срок за 
получ аване на заявления за уч астие в проц едурата на договаряне не по-кратъ к от 15 дни 
от датата на изпращ ане на обявлението. 

(3) В случ аите по ал. 2 в обявлението за общ ествената поръ ч ка въ злож ителят е 
длъ ж ен да посоч и и конкретните обстоятелства от изклю ч ителна спеш ност. 

Чл.. 86.  (1) З аявлението за уч астие в проц едура на договаряне с обявление 
трябва да отговаря на изискванията на ч л. 75, ал. 3-5. 

(2) З аявлението се представя по реда на ч л. 55, ал. 1, 3 и 4. 

(3) З аявление за уч астие могат да подават и кандидати, които не са посоч ени в 
обявлението по ч л. 84, ал. 2. Въ злож ителят не мож е да откаж е да приеме тези заявления. 

Чл.. 87.  (1) З а разглеж дане на заявленията въ злож ителят назнач ава комисия по 
реда на глава трета, раздел V. 

(2) К омисията разглеж да постъ пилите заявления и извъ рш ва подбор на 
кандидатите въ з основа на тях ното икономич еско и ф инансово съ стояние, както и на 
тех нич еската им въ змож ност и квалиф икац ия за изпъ лнение на общ ествената поръ ч ка. 

(3) К омисията съ ставя протокол за резултатите от подбора по ал. 2, в който 
предлага на въ злож ителя да покани за уч астие в договарянето кандидатите, които 
отговарят в най-голяма степен на предварително обявените условия. 



 
 
 

   

29

(4) В 7-дневен срок от подписване на протокола по ал. 3 въ злож ителят определя с 
реш ение кандидатите, които щ е бъ дат поканени за уч астие в договарянето. К огато трима 
или повеч е кандидати отговарят на предварително обявените от въ злож ителя условия, 
броят на поканените не мож е да е по-малко от трима. 

(5) Въ злож ителят изпращ а едновременно на всич ки определени кандидати 
писмени покани за уч астие в договарянето и изпращ а реш ението си по ал. 4 до 
агенц ията. 

Чл.. 88.  (1) П оканата за уч астие в договаряне трябва да съ дъ рж а: 
1. дата и място за провеж дане на договарянето; 

2. необх одимост от представяне на допъ лнителни доказателства за заявените 
обстоятелства; 

3. необх одимост от представяне на пъ рвонач ална оф ерта; 
4. датата на публикуване на обявлението по ч л. 85. 

(2) З а уч астие в проц едурата на договаряне поканените от въ злож ителя кандидати 
представят документ за внесена гаранц ия за уч астие. 

(3) К омисията провеж да договарянето с кандидатите по ал. 2 за определяне на 
условията на договора съ гласно обявените изисквания. 

(4) Н аправените предлож ения и постигнатите договорености с всеки кандидат се 
отразяват в отделен протокол, който се подписва от ч леновете на комисията и от 
кандидата. 

(5) След провеж дането на договарянето с всич ки поканени кандидати комисията 
изготвя доклад до въ злож ителя, в който му предлага класац ия на кандидатите. 

(6) Въ злож ителят определя изпъ лнителя на общ ествената поръ ч ка по реда на 
глава пета, раздел ІІІ. 

Р аз д е л ІV  
П р о ц е д у р а н а д о г о вар я н е  бе з  о бя вле н ие  

 
Чл.. 89.  (1) В реш ението за въ злагане на общ ествена поръ ч ка ч рез проц едура на 

договаряне без обявление въ злож ителят мотивира избора на тази проц едура и одобрява 
поканата и документац ията за уч астие. 

(2) В поканата за уч астие в проц едура на договаряне без обявление въ злож ителят 
определя обекта на поръ ч ката, както и други изисквания за изпъ лнението. В случ аите по 
ч л. 83, т. 2, 4, 10 и 11 в поканата могат да се вклю ч ват и изисквания за икономич еското и 
ф инансовото съ стояние и за тех нич еските въ змож ности и квалиф икац ия на кандидата.  

Чл.. 90.  П оканата за уч астие в проц едура на договаряне без обявление се 
изпращ а до избраните потенц иални кандидати и до агенц ията. 

Чл.. 91.  (1) З а провеж дане на преговорите въ злож ителят назнач ава комисия по 
реда на глава трета, раздел V. 

(2) З а уч астие в проц едурата на договаряне поканените от въ злож ителя кандидати 
представят документ за внесена гаранц ия за уч астие. 

(3) К омисията провеж да договарянето с кандидатите по ал. 2 за определяне на 
условията на договора съ гласно изискванията на въ злож ителя. 
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(4) Н аправените предлож ения и постигнатите договорености с всеки кандидат се 
отразяват в отделен протокол, който се подписва от ч леновете на комисията и от 
кандидата. 

(5) След провеж дането на договарянето с всич ки поканени кандидати комисията 
изготвя доклад до въ злож ителя, в който му предлага класиране на кандидатите. 

(6) Въ злож ителят определя изпъ лнителя на общ ествената поръ ч ка по реда на 
глава пета, раздел ІІІ. 

Г лава о см а  
Ко н к у р с з а п р о е к т 

Р аз д е л I  
П о д г о то вк а н а к о н к у р с з а п р о е к т 

 
Чл.. 92.  (1) К онкурс за проект се провеж да за придобиването на: 
1. устройствена конц епц ия за изработване на устройствена сх ема, устройствен 

план, план за земеразделяне или лесоустройствен проект; 
2. идеен проект за изработването на ландш аф тни, арх итектурни, конструктивни, 

тех нологич ни, инсталац ионни и други проекти; 

3. проект в областта на обработката на данни. 

(2) Въ злож ителят провеж да конкурс за проект, когато конкурсъ т е ч аст от 
проц едура за въ злагане на общ ествена поръ ч ка за услуга или общ ата стойност на 
наградите и/или другите плащ ания за уч астниц ите е по-голяма от стойността, 
определена за услуги в ч л. 13, ал. 1, т. 3. 

Чл.. 93.  (1) К онкурсъ т за проект мож е да бъ де открит или огранич ен. 
(2) П ри открит конкурс всич ки заинтересувани кандидати могат да представят 

проекти. 

(3) П ри огранич ен конкурс проекти могат да представят само кандидати, които 
въ з основа на предварителен подбор са били поканени от въ злож ителя. 

Чл.. 94.  (1) Въ злож ителят взема реш ение за провеж дане на конкурс за проект, с 
което одобрява обявлението за уч астие и конкурсната програма. 

(2) К онкурсната програма трябва да съ дъ рж а: 
1. проектната задач а и указания за изпъ лнение й; 

2. всич ки тех нич ески данни, необх одими за изпъ лнението на проекта; 
3. критериите за оц енка на проекта, тях ната относителна теж ест и нач ина за 

определяне на комплексната оц енка на проекта. 
(3) Ц ената на конкурсната програма не мож е да бъ де по-висока от действителните 

разх оди за нейното изработване. 
Чл.. 95.  (1) Въ злож ителят изпращ а обявление за провеж дането на конкурс за 

проект едновременно в "Дъ рж авен вестник" за публикуване и до агенц ията за вписване в 
Регистъ ра на общ ествените поръ ч ки най-малко: 

1. 52 дни преди крайния срок за получ аване на проектите при открит конкурс; 
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2. 37 дни преди крайния срок за получ аване на заявления за уч астие в огранич ен 
конкурс. 

(2) Обявлението за конкурс за проект се изготвя и публикува по реда на ч л. 25 и 
трябва да съ дъ рж а най-малко следната инф ормац ия: 

1. наименование, адрес, телеф он, ф акс или електронен адрес на въ злож ителя; 

2. описание на проекта; 
3. вид на конкурса - открит или огранич ен; 

4. място, срок и ц ена за закупуване на конкурсна програма; 
5. при открит конкурс - крайна дата за представяне на проекта; 
6. критерии за оц енка на проектите; 
7. изисквания за определена проф есионална квалиф икац ия или правоспособност 

на уч астниц ите; 
8. указание дали реш ението на ж урито е задъ лж ително за въ злож ителя; 

9. указание дали щ е бъ де въ злож ен договор за общ ествена поръ ч ка за услуга на 
класирания на пъ рво място уч астник или на някои от класираните уч астниц и; 

10. брой и стойност на наградите и/или другите плащ ания за уч астниц ите, ако са 
предвидени; 

11. дата на изпращ ане на обявлението. 

(3) Обявлението за провеж дането на огранич ен конкурс за проект трябва да 
съ дъ рж а и: 

1. имената на уч астниц и, предварително определени от въ злож ителя; 

2. ясни и недискриминац ионни критерии за подбор на уч астниц ите; 
3. крайна дата за получ аване на заявления за уч астие. 
(4) П ри огранич ен конкурс въ злож ителят мож е да огранич и най-малко до 5 броя 

на уч астниц ите, които щ е покани да представят проекти. 

Р аз д е л ІI  
П р о ве ж д ан е  н а к о н к у р с з а п р о е к т 

 
Чл.. 96.  П ри огранич ен конкурс въ злож ителят извъ рш ва предварителен подбор 

на кандидатите, които щ е бъ дат поканени да представят проекти по реда на ч л. 77-79. 
Чл.. 97.  (1) З а разглеж дане и класиране на проектите въ злож ителят назнач ава 

ж ури и определя неговия съ став и резервните ч ленове. 
(2) Ж урито се съ стои най-малко от три ф изич ески лиц а. Член на ж урито не мож е 

да бъ де лиц е, което: 

1. има ф инансов или друг интерес от резултата от конкурса; 
2. е "свъ рзано лиц е" по смисъ ла на Т ъ рговския закон с някой от уч астниц ите. 
(3) К огато от уч астниц ите в конкурса се изисква определена проф есионална 

квалиф икац ия или правоспособност, най-малко една трета от ч леновете на ж урито 
трябва да имат съ щ ата или еквивалентна квалиф икац ия или правоспособност. 
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(4) Членовете на ж урито са длъ ж ни да пазят в тайна обстоятелствата, които са им 
станали известни въ в връ зка с разглеж дането на проектите. 

(5) Членовете на ж урито представят на въ злож ителя декларац ия за отсъ ствие на 
обстоятелствата по ал. 2 и за спазване на изискванията по ал. 4 при тях ното назнач аване 
и на всеки етап от конкурса, когато обстоятелствата са им станали известни. 

Чл.. 98.  (1) Въ злож ителят определя длъ ж ностно лиц е, което да приема 
конкурсните проекти и да осигурява анонимността на уч астниц ите в конкурса. 

(2) Л иц ето по ал. 1 е длъ ж но да пази в тайна обстоятелствата, станали му 
известни въ в връ зка с конкурсните проекти, за което представя писмена декларац ия. 

(3) П редставените конкурсни проекти се номерират по реда на тях ното 
постъ пване и се съ ставя списъ к на номерата и съ ответстващ ите им имена на 
уч астниц ите. Списъ къ т се поставя в плик, който се запеч атва и се съ х ранява от лиц е, 
определено от въ злож ителя, до датата на обявяване на резултатите от конкурса. 

(4) П ри открит конкурс уч астниц ите представят данните и доказателства за 
проф есионалната си квалиф икац ия и правоспособност в отделен непрозрач ен плик, 
който се отваря след обявяване на резултатите от конкурса. 

Чл.. 99.  (1) Ж урито разглеж да проектите и ги класира в съ ответствие с 
предварително обявените критерии. 

(2) Въ злож ителят обявява с реш ение класирането на уч астниц ите в конкурса и 
наградите или другите плащ ания. 

(3) Въ злож ителят изпращ а инф ормац ия за проведения конкурс до агенц ията за 
вписване в Регистъ ра на общ ествените поръ ч ки по реда на ч л. 42. 

 
ЧАС Т ТР Е ТА  

ВЪ ЗЛ АГ АНЕ  НА ОБ Щ Е С ТВЕ НИ П ОР Ъ ЧКИ ОТ ВЪ ЗЛ ОЖ ИТЕ Л И, 
ИЗВЪ Р Ш ВАЩ И Д Е Й НОС ТИ ВЪ В ВОД ОС НАБ Д Я ВАНЕ ТО, Е НЕ Р Г Е ТИКАТА, 

ТР АНС П ОР ТА И С Ъ ОБ Щ Е НИЯ ТА 

Г лава д е ве та  
Общ и п р авила з а въ з лаг ан е  н а о бщ е стве н и п о р ъ ч к и 

Р аз д е л І  
Общ и п о ло ж е н ия  

 
Чл.. 100. П равилата на ч аст трета се прилагат само от въ злож ителите по ч л. 7, ал. 

1, т. 5. 
Чл.. 101. П ри въ злагането на общ ествени поръ ч ки въ злож ителите по ч л. 7, ал. 1, т. 

5 могат свободно да изберат всяка от проц едурите по ч л. 15. 
Чл.. 102.(1) Въ злож ителите могат да въ злагат общ ествени поръ ч ки ч рез 

проц едура на договаряне без обявление само когато: 
1. откритата проц едура, огранич ената проц едура или проц едурата на договаряне с 

обявление е прекратена, тъ й като не е подадена нито една оф ерта и пъ рвонач ално 
обявените условия не са съ щ ествено променени; 

2. въ злагането на общ ествената поръ ч ка на друго лиц е би довело до наруш аване 
на авторски или други права на интелектуална собственост или на изклю ч ителни права, 
придобити по силата на закон или на административен акт; 
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3. поради извъ нредни обстоятелства, които въ злож ителят не е могъ л и не е бил 
длъ ж ен да предвиди, не могат да бъ дат спазени сроковете за провеж дане на открита или 
огранич ена проц едура или на проц едура на договаряне с публикуване на обявление; 

4. стоките са произведени с ц ел изследване, експериментиране или развойна 
дейност и не са в колич ества за доказване на пазарната приспособимост на стоката или 
за въ зстановяване на разх одите за тази дейност; 

5. са необх одими допъ лнителни доставки от съ щ ия доставч ик, предназнач ени за 
ч астич на замяна или за увелич аване на доставките, при което смяната на доставч ика щ е 
принуди въ злож ителя да придобие стока с различ ни тех нич ески х арактеристики, което 
щ е доведе до несъ вместимост или до тех нич ески затруднения при експлоатац ията и 
поддъ рж ането; срокъ т на основния договор, както и на договора за допъ лнителна 
доставка не мож е да бъ де по-дъ лъ г от три години; 

6. услугата се въ злага след проведен конкурс за проект, като се изпращ ат покани 
за уч астие в договарянето на един или на всич ки класирани уч астниц и в съ ответствие с 
условията на конкурса; 

7. поради непредвидени обстоятелства е необх одимо въ злагането на 
допъ лнителна услуга или строителство на съ щ ия изпъ лнител при следните условия: 

а) допъ лнителната услуга или строителството не могат тех нич ески или 
икономич ески да се разделят от предмета на основния договор без знач ителни 
затруднения за въ злож ителя или въ преки ч е могат да се разделят, са съ щ ествено 
необх одими за изпъ лнението на поръ ч ката; 

б) общ ата стойност на допъ лнителната услуга или строителството не е повеч е от 
50 на сто от стойността на основната поръ ч ка; 

8. е необх одимо повторение на строителство от съ щ ия изпъ лнител при налич ие на 
следните условия: 

а) пъ рвата поръ ч ка е въ злож ена при открита проц едура, огранич ена проц едура и 
проц едура на договаряне с обявление и в обявлението за нея е посоч ена въ змож ността за 
такова въ злагане; 

б) общ ата стойност на тази поръ ч ка е вклю ч ена при определяне стойността на 
пъ рвата; 

в) новата поръ ч ка съ ответства на основния проект, в изпъ лнение на който е 
въ злож ена пъ рвата поръ ч ка; 

9. обект на поръ ч ката е доставка на стоки, тъ ргувани на стокова борса, при 
спазване  принц ипите на този закон; 

10. поръ ч ката се въ злага въ з основа на рамково споразумение, склю ч ено по реда 
на този закон; 

11.  за кратъ к период въ зникнат благоприятни условия за доставка на стоки на 
ц ени по-ниски от пазарните, вклю ч ително при разпродаж ба на имущ еството на 
тъ рговски друж ества, обявени в ликвидац ия или несъ стоятелност. 

(2) П ри въ злагане на общ ествени поръ ч ки ч рез сделки на стокова борса се 
прилагат правилата на съ ответната стокова борса, доколкото не противореч ат на 
принц ипите на този закон. 
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Р аз д е л ІІ  
Квалиф ик ац ио н н и систе м и з а из п ъ лн ите лите  

 
Чл.. 103.(1) Въ злож ителите могат да съ здават и използват система за 

квалиф икац ия на изпъ лнителите на общ ествени поръ ч ки. 
(2) К ритериите и правилата за квалиф икац ия се определят от въ злож ителите и се 

предоставят при поискване на заинтересуваните кандидати. 

(3) К огато един въ злож ител сч ита, ч е квалиф икац ионната система на други 
въ злож ители отговаря на неговите изисквания, той съ общ ава на заинтересуваните 
кандидати имената на тези въ злож ители. 

(4) Въ злож ителите изпращ ат обявление за съ здадените от тях  квалиф икац ионни 
системи за публикуване в “Дъ рж авен вестник” и до агенц ията за вписване в Регистъ ра на 
общ ествените поръ ч ки. К огато системата е съ с срок повеч е от три години, обявлението 
се публикува всяка година. 

(5) Обявлението по ал. 4 се изготвя по образец , утвъ рден от министъ ра на 
икономиката, и съ дъ рж а най-малко следната инф ормац ия: 

1. име, адрес, телеф он, ф акс и електронен адрес на въ злож ителя; 

2. предназнач ение на квалиф икац ионната система; 
3. критерий и правила за квалиф икац ия на изпъ лнителите; 
4. срок на действие на квалиф икац ионната система; 
5. указание дали обявлението се сч ита за обявление за въ злагане на общ ествена 

поръ ч ка ч рез огранич ена проц едура или проц едура на договаряне с обявление. 
Чл.. 104.(1) Всеки заинтересуван кандидат мож е да поиска да бъ де вклю ч ен в 

квалиф икац ионна система. 
(2) Въ злож ителят е длъ ж ен да инф ормира кандидата в разумен срок за реш ението 

си относно вклю ч ването му в квалиф икац ионната система. 
(3) К огато за реш ението по ал. 2 са необх одими повеч е от 6 месец а, въ злож ителят 

инф ормира кандидата за прич ините и за датата, на която щ е бъ де разгледано неговото 
искане, в срок 2 месец а след представянето му. 

(4) П ри вземане на реш ение по ал. 2 или когато се изменят критериите и 
правилата, въ злож ителите не могат: 

а) да налагат на кандидатите условия от административен, тех нич ески или 
ф инансов х арактер, които не се отнасят за другите кандидати;  

б) да изискват проверки или доказателства, които повтарят веч е представени от 
кандидата доказателства. 

(5) Въ злож ителят инф ормира кандидатите за прич ините, поради които им отказва 
да бъ дат вклю ч ени в квалиф икац ионната система. 

(6) Въ злож ителите могат да прекратят квалиф икац ията на някои кандидати въ з 
основа на определените критерии и правила, за което са длъ ж ни да ги уведомят писмено, 
като посоч ат прич ините за това. 
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(7) Въ злож ителите изготвят списъ ц и на изпъ лнители на общ ествени поръ ч ки, 
които могат да се разделят на категории в зависимост от обекта на поръ ч ката, за която се 
отнася квалиф икац ията. 

Р аз д е л ІІІ  
Р ам к о во  сп о р аз у м е н ие  

 
Чл.. 105.(1) Въ злож ителите могат да склю ч ват рамково споразумение за 

въ злагане на общ ествени поръ ч ки въ з основа на проведена проц едура по ч л. 101. 
(2) Рамково споразумение е споразумение, склю ч ено меж ду въ злож ител и един 

или повеч е изпъ лнители на общ ествени поръ ч ки, ч иято ц ел е да се определят 
предварително условията на договорите, които страните въ знамеряват да склю ч ат в 
определен период, вклю ч ително относно ц ените и при въ змож ност предвидените 
колич ества. 

(3) К огато рамковото споразумение не е склю ч ено по реда на този закон, 
въ злож ителите не могат да въ злагат общ ествени поръ ч ки ч рез проц едура на договаряне 
без обявление. 

(4) Рамковото споразумение не мож е да бъ де използвано с ц ел препятстване, 
огранич аване или наруш аване на конкуренц ията. 

(5) З а измененията, допъ лненията и прекратяването на рамкови споразумения се 
прилагат разпоредбите на Т ъ рговския закон и на З акона за задъ лж енията и договорите. 

Чл.. 106.Стойността на рамковото споразумение се изч ислява на база 
максималната стойност на всич ки общ ествени поръ ч ки, които въ злож ителят предвиж да 
да въ злож и за срока на действие на споразумението. 

Г лава д е се та  
С п е ц иалн и п р авила 

Р аз д е л І  
П р е д вар ите лн о  о бя вле н ие  

 
Чл.. 107.(1) Н ай-малко веднъ ж  годиш но въ злож ителите изпращ ат за публикуване 

в “Дъ рж авен вестник” и до агенц ията за вписване в Регистъ ра на общ ествените поръ ч ки 
предварително обявление за планираните за следващ ите дванадесет месец а: 

1. доставки по категории стоки на общ а стойност за съ ответната категория равна 
на или по-голяма от 450 000 лв.; 

2. услуги по ч л. 5, ал. 1, т. 1 по категории услуги на общ а стойност за съ ответната 
категория равна на или по-голяма от 450 000 лв.; 

3. поръ ч ки за строителство с описание на съ щ ествените им х арактеристики. 

(2) П редварителното обявление трябва да съ дъ рж а най-малко следната 
инф ормац ия: 

1. наименование, адрес, телеф он, ф акс и електронен адрес на въ злож ителя; 

2. за общ ествени поръ ч ки за доставки - описание и колич ество на стоките; 
3. за общ ествени поръ ч ки за услуги - описание и категория на услугите по ч л. 5, 

ал. 1, т. 1; 
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4. за общ ествени поръ ч ки за строителство - описание, обем и място на 
извъ рш ване на строителството; 

5. дата на изпращ ане на обявлението. 

(3) К огато въ злож ителите публикуват предварително обявление за големи 
проекти, които са били вклю ч ени в предиш ни обявления, те могат да не повтарят тази 
инф ормац ия, като посоч ат обявлението, което я съ дъ рж а. 

Р аз д е л ІІ  
Отк р ита п р о ц е д у р а 

 
Чл.. 108.Въ злож ителят взема реш ение за въ злагане на общ ествена поръ ч ка ч рез 

открита проц едура, с което одобрява обявлението за общ ествена поръ ч ка и 
документац ията за уч астие в проц едурата. 

Чл.. 109.(1) Въ злож ителят изпращ а обявлението за общ ествена поръ ч ка 
едновременно до "Дъ рж авен вестник" за публикуване и до агенц ията за вписване в 
Регистъ ра на общ ествените поръ ч ки най-малко 52 дни преди крайния срок за получ аване 
на оф ертите. 

(2) Срокъ т по ал. 1 мож е да се намали най-много до 22 дни, когато 
предварителното обявление по ч л. 107 е изпратено за публикуване не по-малко от 52 дни 
и не повеч е от 12 месец а преди датата на изпращ ането на обявлението по ал. 1 и съ дъ рж а 
инф ормац ията по ч л. 23, ал. 2, налич на къ м датата на изпращ ането му. 

Чл.. 110.(1) П одготовката на откритата проц едура, разглеж дането, оц енката и 
класирането на оф ертите и определянето на изпъ лнител на поръ ч ката се извъ рш ват по 
реда на глава пета. 

(2) Реш ението на въ злож ителя, с което той обявява класирането на кандидатите и 
определя изпъ лнител, е индивидуален административен акт по смисъ ла на ч л. 2 от 
З акона за административното производство. 

Р аз д е л ІІІ  
Ог р ан ич е н а п р о ц е д у р а и п р о ц е д у р а н а д о г о вар я н е  

 
Чл.. 111.Въ злож ителят взема реш ение за въ злагане на общ ествена поръ ч ка ч рез 

огранич ена проц едура или проц едура на договаряне, с което одобрява обявлението и 
документац ията за уч астие в проц едурата. 

Чл.. 112.(1) Въ злож ителите могат да обявяват въ злагането на общ ествена поръ ч ка 
ч рез огранич ена проц едура или проц едура на договаряне с обявление ч рез: 

1. обявление за общ ествена поръ ч ка по ч л. 23, ал. 2; 

2. предварително обявление–покана; 
3. обявление за квалиф икац ионната система по ч л. 103, ал. 5. 

(2) Въ злож ителят изпращ а обявлението по ал. 1, т. 1 едновременно до "Дъ рж авен 
вестник" за публикуване и до агенц ията за вписване в Регистъ ра на общ ествените 
поръ ч ки най-малко 37 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за уч астие в 
огранич ената проц едура или в проц едурата на договаряне с обявление. 

Чл.. 113.(1) П редварителното обявление-покана за огранич ена проц едура или за 
проц едура на договаряне с обявление трябва да съ дъ рж а най-малко следната 
инф ормац ия: 
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1. наименование, адрес, телеф он, ф акс, електронен адрес на въ злож ителя и лиц е 
за контакт; 

2. обект на общ ествената поръ ч ка, колич ество и стойност;  
3. вид на проц едурата - огранич ена проц едура или проц едура на договаряне; 
4. указание, ч е няма да се публикува обявление по ч л. 23, ал. 2; 

5. адрес и срок за заявяване на интереса за уч астие в проц едурата; 
6. дата на изпращ ане на обявлението. 

(2) П редварителното обявление-покана следва да съ дъ рж а и следната 
инф ормац ия, ако е налич на къ м датата на изпращ ането му: 

1. въ змож ност за склю ч ване на рамкови споразумения; 

2. въ змож ност за въ злагане на допъ лнителна поръ ч ка; 
3. вид на договора за доставка - покупка, лизинг, наем съ с или без въ змож ност за 

изкупуване или покупка на изплащ ане; 
4. нач ална или крайна дата за изпъ лнение на поръ ч ката; 
5. срок на договора; 
6. изисквания за икономич еското и ф инансовото съ стояние на кандидата, както и 

за тех нич еските му въ змож ности и квалиф икац ия; 

7. условия и размер на гаранц ията за уч астие и на гаранц ията за изпъ лнение на 
договора; 

8. място и срок за получ аване, ц ена и нач ин на плащ ане на документац ията за 
уч астие в проц едурата; 

9. друга инф ормац ия, която въ злож ителят изисква от кандидатите. 
Чл.. 114. К огато въ злож ителят е обявил проц едурата на договаряне с обявление 

или огранич ената проц едура ч рез обявление по ч л. 23, ал. 2, при провеж дането на 
проц едурите се спазват съ ответно правилата на глава ш еста и глава седма, раздел ІІІ, 
доколкото в тази ч аст не е предвидено друго. 

Чл.. 115.(1) К огато проц едурата на договаряне с обявление или огранич ената 
проц едура е обявена ч рез предварително обявление-покана, преди да извъ рш и 
предварителния подбор въ злож ителят кани всич ки кандидати да потвъ рдят интереса си 
за уч астие в определен от него срок. 

(2) П оканата за потвъ рж даване на интереса за уч астие се изпращ а едновременно 
до всич ки кандидати, заявили интерес не по-къ сно от 12 месец а след датата на 
публикуване на предварителното обявление-покана. 

(3) К огато предварителното обявление-покана не съ дъ рж а инф ормац ията по ч л. 
113, ал. 2, въ злож ителят предоставя тази инф ормац ия на кандидатите с поканата по ал. 1. 

(4) Въ злож ителят провеж да предварителния подбор по реда на глава ш еста, 
раздел ІІ. 

Чл.. 116. К огато проц едурата на договаряне или огранич ената проц едура е 
обявена ч рез обявление за квалиф икац ионна система, въ злож ителят извъ рш ва 
предварителен подбор на кандидатите за уч астие съ гласно изискванията на тази система. 
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Чл.. 117.(1) Срокъ т за представяне на оф ертите при огранич ена проц едура и за 
провеж дане на договарянето с обявление мож е да бъ де определен ч рез споразумение 
меж ду въ злож ителя и определените кандидати при предварителния подбор. 

(2) К огато не е въ змож но да се постигне споразумение по ал. 1, срокъ т се 
определя от въ злож ителя и не мож е да бъ де по-кратъ к от 24 дни от датата на поканата за 
уч астие. 

Чл.. 118.(1) Разглеж дането, оц еняването и класирането на оф ертите и 
определянето на изпъ лнител на поръ ч ката при огранич ена проц едура се извъ рш ват 
съ ответно по реда на глава пета, раздели ІІ и ІІІ. 

(2) Разглеж дането, оц еняването и класирането на оф ертите и определянето на 
изпъ лнител на поръ ч ката при проц едура на договаряне се извъ рш ват съ ответно по реда 
на глава седма, раздел ІІІ. 

Чл.. 119. П роц едурата на договаряне без обявление се провеж да по реда на глава 
седма, раздел ІV. 

Р аз д е л ІV  
Ко н к у р с з а п р о е к т. Ин ф о р м ац ия  з а ск лю ч е н ите  д о г о во р и 

 
Чл.. 120. К онкурсъ т за проект се провеж да по реда на глава осма. 
Чл.. 121.(1) Въ злож ителят е длъ ж ен да изпрати инф ормац ия за всяка въ злож ена 

общ ествена поръ ч ка или проведен конкурс за проект до агенц ията за вписване в 
Регистъ ра на общ ествените поръ ч ки не по-къ сно от два месец а след склю ч ване на 
договора или провеж дане на конкурса. 

(2) И нф ормац ията по ал. 1 се изготвя съ гласно образц и, утвъ рдени от министъ ра 
на икономиката и публикувани в “Дъ рж авен вестник”. 

Р аз д е л V  
Осо бе н и п р авила з а о бщ е стве н и п о р ъ ч к и з а д о ставк и 

 
Чл.. 122.(1) К огато в оф ертите са вклю ч ени стоки с произх од от страни, с които 

Република Б ъ лгария не е склю ч ила многостранен или двустранен договор, който 
осигурява сравним и еф ективен достъ п на бъ лгарските лиц а до пазарите на 
общ ествените поръ ч ки в тези страни, въ злож ителят мож е да отстрани оф ерта за 
доставки, в която делъ т на стоките с произх од от тези страни надвиш ава 50 на сто от 
общ ата стойност на стоките, вклю ч ени в нея. 

(2) П роизх одъ т на стоките се определя в съ ответствие с действащ ото митнич еско 
законодателство. 

(3) К огато две или повеч е оф ерти са еквивалентни в съ ответствие с критерия за 
оц енка на оф ертите, с предимство се класират оф ертите, които не могат да бъ дат 
отстранени съ гласно ал. 1. Ц ените на оф ертите се сч итат за еквивалентни, ако разликата 
меж ду тях  не надвиш ава 3 на сто. 

(4) Е дна оф ерта не мож е да бъ де предпоч етена пред друга съ гласно  
ал. 3, когато нейното приемане би задъ лж ило въ злож ителя да закупи стоки с тех нич ески 
х арактеристики, които се различ ават от тези на съ щ ествуващ ите, което би довело до 
несъ вместимост или до тех нич ески затруднения при експлоатац ията и поддъ рж ането. 

Чл.. 123. З а всич ки неуредени въ проси в ч аст трета се прилагат съ ответно 
разпоредбите на ч аст втора. 
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ЧАС Т ЧЕ ТВЪ Р ТА  
ОБ Ж АЛ ВАНЕ  И КОНТР ОЛ  

Г лава е д ин ад е се та  
Обж алван е  

Чл.. 124.(1) Всеки кандидат, уч аствал в проц едура за въ злагане на общ ествени 
поръ ч ки, мож е да подаде ж алба пред съ да срещ у реш ението на въ злож ителя за 
класиране на кандидатите и за определяне на изпъ лнителя по реда на З акона за 
административното производство, съ ответно на З акона за Въ рх овния административен 
съ д. 

(2) Ж албата се подава ч рез въ злож ителя в 7-дневен срок от обявяване на 
реш ението за класиране на кандидатите и за определяне на изпъ лнителя. 

(3) В 3-дневен срок от получ аването на ж албата въ злож ителят е длъ ж ен да я 
изпрати на съ да заедно с ц ялата преписка, която вклю ч ва обж алвания акт, документац ия 
за уч астие и протокола на комисията за оц еняване. 

(4) А ко в срока по ал. 3 преписката не бъ де изпратена на съ да, ж албоподателят 
мож е да изпрати препис от ж албата направо до съ да. Съ дъ т изисква преписката 
служ ебно. 

Чл.. 125.(1) Своевременно подадената ж алба спира изпъ лнението на реш ението за 
класиране на кандидатите и за определяне на изпъ лнител освен ако съ дъ т разпореди 
друго. 

(2) К огато въ злож ителят е допуснал предварително изпъ лнение на реш ението, 
съ дъ т по искане на заинтересуваната страна мож е да спре изпъ лнението му. 

Чл.. 126.(1) В 5-дневен срок от получ аването на ж албата съ дъ т се произнася в 
закрито заседание по допускане на посоч ените и представените от страните 
доказателства и насроч ва делото след 15 дни. П ри призоваването не се прилагат 
правилата на ч л. 41, ал. 5 и срокъ т по ч л. 157, ал. 1 от Г раж данския проц есуален кодекс. 

(2) Сроковете по ал. 1 се прилагат и при отлагане на делото. 

(3) Съ дъ т обявява реш ението в 7-дневен срок след заседанието, в което е 
приклю ч ило разглеж дането на делото. 

Г лава д ван ад е се та  
Ко н тр о л 

 
Чл.. 127.(1) К онтролъ т по изпъ лнение на този закон се осъ щ ествява от Сметната 

палата и от органите на А генц ията за дъ рж авен въ треш ен ф инансов контрол. 
(2) Н а контрол по ал. 1 подлеж ат всич ки въ злож ители по ч л. 7, ал. 1. 

(3) Въ злож ители, които попадат в обх вата на З акона за дъ рж авен въ треш ен 
ф инансов контрол, се проверяват от органите на А генц ията за дъ рж авен въ треш ен 
ф инансов контрол за спазването на този закон в рамките на осъ щ ествяван въ треш ен 
одит. 

(4) Н а контрол от Сметната палата подлеж ат въ злож ителите, които попадат в 
обх вата на З акона за Сметната палата. 

(5) Въ злож ители, които не подлеж ат на въ треш ен одит по З акона за дъ рж авния 
въ треш ен ф инансов контрол, се проверяват от органите на А генц ията за дъ рж авен 
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въ треш ен ф инансов контрол относно спазването на реж има на общ ествените поръ ч ки 
ч рез проверки. 

(6) З аповедите за извъ рш ване на проверки от органите на А генц ията за дъ рж авен 
въ треш ен ф инансов контрол се издават от директора на агенц ията или от упъ лномощ ени 
от него длъ ж ностни лиц а. 

(7) З аповедта по ал.6 не подлеж и на обж алване. 
(8) Директоръ т на А генц ията по общ ествени поръ ч ки мож е да поиска от органите 

на А генц ията за дъ рж авен въ треш ен ф инансов контрол да осъ щ ествят правомощ ията си 
по конкретен случ ай. 

Чл.. 128.(1) П ри извъ рш ване на проверки по ч л. 127 органите на А генц ията за 
дъ рж авен въ треш ен ф инансов контрол имат право: 

1. на свободен достъ п до проверявания обект; 
2. да проверяват ц ялата документац ия, свъ рзана с въ злагането на общ ествени 

поръ ч ки и с дейностите, изискващ и въ злагане на общ ествени поръ ч ки; 

3. да изискват от длъ ж ностните лиц а в проверяваните обекти документи, сведения 
и справки въ в връ зка с общ ествените поръ ч ки. 

(2) Длъ ж ностните лиц а в проверяваните обекти са длъ ж ни да оказват съ действие 
на органите на А генц ията за дъ рж авен въ треш ен ф инансов контрол и да предоставят 
необх одимите документи, сведения и справки, свъ рзани с общ ествените поръ ч ки. 

Чл.. 129. П ри извъ рш ване на проверки по ч л. 127 контролните органи са длъ ж ни: 
1. да се легитимират съ с служ ебна карта и заповед за извъ рш ване на проверката; 
2. да отразяват точ но резултатите от контролната дейност; 
3. да не разгласяват и да не разпространяват инф ормац ия, станала им известна 

при извъ рш ване на проверките. 
Чл.. 130.(1) З а резултатите от извъ рш ена проверка контролните органи от 

А генц ията за дъ рж авен въ треш ен ф инансов контрол съ ставят доклад, съ дъ рж ащ  
направените констатац ии, подкрепени с доказателства, изводи и препоръ ки. 

(2) Докладъ т по ал. 1 се връ ч ва на въ злож ителя. 

(3) З а констатираните административни наруш ения контролните органи съ ставят 
актове за административни наруш ения. 

(4) П ри данни за извъ рш ени престъ пления материалите от проверката се 
изпращ ат на прокуратурата. 

(5) К огато са констатирани наруш ения на проц едурите за въ злагане на 
общ ествени поръ ч ки, съ ответните ч асти от одитния доклад и от доклада по  
ал. 1 за установените наруш ения на проц едурите се изпращ ат своевременно на 
директора на А генц ията по общ ествени поръ ч ки. 

(6) И нф ормац ия за извъ рш ени проверки по спазването на този закон мож е да бъ де 
предоставяна само от директора на А генц ията за дъ рж авен въ треш ен ф инансов контрол 
или от упъ лномощ ени от него длъ ж ностни лиц а, както и от директора на А генц ията по 
общ ествени поръ ч ки в случ аите по ал. 5. 
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Г лава тр ин ад е се та  
Ад м ин истр ативн о н ак аз ате лн и р аз п о р е д би 

 
Чл.. 131.(1) А ктовете за установяване на наруш ения по този закон се съ ставят от 

длъ ж ностни лиц а на А генц ията за дъ рж авен въ треш ен ф инансов контрол в срок 6 месец а 
от деня, в който наруш ението е станало известно, но не по-къ сно от три години от 
извъ рш ването му. 

(2) Н аказателните постановления се издават от министъ ра на ф инансите или от 
упъ лномощ ени от него длъ ж ностни лиц а. 

(3) У становяването на наруш енията, издаването, обж алването и изпъ лнението на 
наказателните постановления се извъ рш ват по реда на З акона за административните 
наруш ения и наказания. 

Чл.. 132.(1) К ойто наруш и забраната на ч л. 14, ал. 3 или 4, се наказва с глоба в 
размер от 200 до 1000 лв. 

(2) К огато въ злож ител на общ ествената поръ ч ка е субект по ч л. 7, ал. 1, т. 5, за 
съ щ ото наруш ение на въ злож ителя се налага и имущ ествена санкц ия в размер от 2000 до 
10 000 лв. 

Чл.. 133.(1) З а непровеж дане на проц едура за въ злагане на общ ествена поръ ч ка 
при налич ие на основания за това, както и при промяна на договор за общ ествена 
поръ ч ка, без да са налиц е основанията по ч л. 41, ал. 1, лиц ето по ч л. 8, ал. 1 се наказва с 
глоба в размер от 1000 до 5000 лв. 

(2) К огато въ злож ител на общ ествената поръ ч ка е субект по ч л. 7, ал. 1, т. 5, за 
съ щ ото наруш ение се налага и имущ ествена санкц ия в размер от 10 000 до 50 000 лв. 

Чл.. 134.(1) З а провеж дане на проц едура на договаряне от въ злож ител по ч л. 7, 
ал. 1, т. 1-4, без да са били налиц е предпоставките по ч л. 82 или 83, лиц ето по ч л. 8, ал. 1 
се наказва с глоба в размер от 500 до 3000 лв. 

(2) К огато са били налиц е основания за провеж дане на проц едура на договаряне с 
обявление, но е проведена проц едура на договаряне без обявление, лиц ето по ч л. 8, ал. 1 
се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв. 

(3) Въ злож ител по ч л. 7, ал. 1, т. 5, който проведе проц едура на договаряне без 
обявление, без да са били налиц е предпоставките по ч л. 102, се наказва с имущ ествена 
санкц ия в размер от 5000 до 20 000 лв. 

Чл.. 135.(1) З а прекратяване на проц едура без да са били налиц е основанията по 
ч л. 37, ал. 1, лиц ето по ч л. 8, ал. 1 се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв. 

(2) П ри откриване на нова проц едура в наруш ение на ч л. 38 лиц ето по ч л. 8, ал. 1 
се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв. 

Чл.. 136.Длъ ж ностните лиц а, които не изпратят в срок инф ормац ията, подлеж ащ а 
на вписване в Регистъ ра на общ ествени поръ ч ки, се наказват с глоба в размер от 100 до 
200 лв. 

Чл.. 137.(1) К огато наруш енията по ч л. 132-136 са извъ рш ени повторно, се налага 
глоба или имущ ествена санкц ия в двоен размер. 

(2) П о смисъ ла на този закон наруш ението е повторно, ако е извъ рш ено от 
съ щ ото лиц е в едногодиш ен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с 
което му е налож ено наказание за съ щ ото наруш ение. 
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Д ОП Ъ Л НИТЕ Л НА Р АЗП ОР Е Д Б А 
 

§ 1. П о смисъ ла на този закон: 

1. “П ублич ноправна организац ия” е ю ридич еско лиц е, съ здадено за задоволяване 
на общ ествени интереси, което няма тъ рговски ц ели и: 

а) се ф инансира от дъ рж авния бю дж ет, общ инските бю дж ети или от въ злож ители 
по ч л. 7, ал. 1, т. 1 или т. 3, или 

б) повеч е от половината от ч леновете на управителния му орган се определят от 
въ злож ители по ч л. 7, ал. 1, т. 1 или т. 3. 

2. “П ублич но предприятие” е тъ рговец  по смисъ ла на Т ъ рговския закон, въ рх у 
което въ злож ителите по ч л. 7, ал. 1, т. 1 или 3 могат да упраж няват доминиращ о 
влияние. Доминиращ о влияние е налиц е, когато въ злож ителите по ч л. 7, ал. 1, т. 1 или т. 
3: 

а) притеж ават над 50 на сто от капитала на предприятието, или 

б) притеж ават блокиращ а квота в капитала на предприятието, или 

в) могат да назнач ат повеч е от половината от ч леновете на управителните органи 
на предприятието. 

3. “Свъ рзано предприятие” е предприятие, което отговаря на условията за 
свъ рзано лиц е по смисъ ла на § 1 от Допъ лнителните разпоредби на Т ъ рговския закон. 

4. “Спец иални или изклю ч ителни права” са права, предоставени от закон или от 
компетентен дъ рж авен орган на основание, предвидено в закон, в резултат на които 
упраж няването на дейност се запазва за едно или повеч е лиц а. 

5. “Строеж “ е резултатъ т от строителна дейност, който е достатъ ч ен за 
изпъ лнението на икономич еска или тех нич еска ф ункц ия. 

6. “И нж енеринг” е дейност за комплексно изпъ лнение на строителство или 
изпъ лнение на повеч е от една от следните дейности: предпроектно проуч ване, 
проектиране, организац ия на строителството, изграж дане на обекти, доставка и монтаж  
на маш ини, съ оръ ж ения и тех нологич но оборудване, подготовка и въ веж дане на обекта 
в експлоатац ия. 

7. “Т ех нич еска спец иф икац ия за услуги или стоки” е спец иф икац ия в документ, с 
която се определят изискванията къ м х арактеристики на стока или услуга, като ниво на 
кач ество, проектиране, проц ес или метод на производство, употреба, безопасност, 
размери, изисквания по отнош ение на наименованието, под което стоката се продава, 
терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране, 
етикетиране, инструкц ии за експлоатац ия, проц едури за оц еняване на съ ответствието. 

8. “Т ех нич еска спец иф икац ия за строителство” е съ вкупността от тех нич ески 
предписания, посоч ени в документац ията за уч астие, които определят изискванията къ м 
х арактеристики на материалите и стоките, по такъ в нач ин, ч е да отговарят на 
предвидената от въ злож ителя употребата. Т ези х арактеристики трябва да вклю ч ват ниво 
на оц енка на съ ответствието, работни х арактеристики, безопасност или размери, 
вклю ч ително и проц едурите относно осигуряването на кач еството, терминология, 
символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране. Т е 
трябва да вклю ч ват и правила за проектиране, изпитване, строителен надзор и условия 
за приемане на строителни работи и методи или тех нологии на строителство и всич ки 
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други тех нич ески условия, които въ злож ителят е в съ стояние да предпиш е по силата на 
законови или подзаконови нормативни актове, по отнош ение на завъ рш ен строеж  и 
материалите или ч астите, вклю ч ени в него. 

9. ”Т ех нич еско одобрение” е полож ителна тех нич еска оц енка за годността на 
продукт за дадено предназнач ение, която се основава на изпъ лнението на съ щ ествените 
изисквания къ м строеж ите ч рез присъ щ ите х арактеристики на продукта и определените 
условия за прилож ение и употреба. 

10. “Е ксплоатац ия на летищ а” са дейностите по поддъ рж ането на летателното 
поле и развитието на инф раструктурата на летищ ето, огранич аването и отстраняването 
на препятствия, поддъ рж ането на визуалните сигнални средства, аварийно-спасителното 
и противопож арното осигуряване на полетите на територията на летищ ето и в неговата 
околност, ох раната на летищ ето, сигурността на полетите, въ злагане разработването и 
осъ временяването на генералния и кадастралния план на летищ ето. 

11. “Е ксплоатац ия на пристанищ а” са дейностите по поддръ ж ката на 
прилеж ащ ата акватория на пристанищ ата за общ ествен транспорт, плавателните и 
подх одните канали, извъ рш ването на промерни и драгаж ни дейности, поддръ ж ката на 
кейови стени, отбивни съ оръ ж ения, пристанищ ни индустриални коловози и подкранови 
пъ тищ а, противопож арна, водоснабдителна и канализац ионна мреж а, електрич еска 
мреж а – високо и ниско напреж ение, настилки за общ ествен транспорт на територията 
на пристанищ ата. 

12. “Общ ествена далекосъ общ ителна мреж а” е общ ествена далекосъ общ ителна 
инф раструктура, която позволява предаването на сигнали меж ду определени крайни 
точ ки на мреж ата по кабел ч рез микровъ лни, оптич ески средства или други 
електромагнитни средства. 

13. “К райна точ ка на мреж ата” са всич ки ф изич ески връ зки и тех ните тех нич ески 
спец иф икац ии за достъ п, които съ ставляват ч аст от общ ествената далекосъ общ ителна 
мреж а и са необх одими за достъ п до общ ествената мреж а и еф ективни съ общ ения ч рез 
нея; 

14. “Общ ествени далекосъ общ ителни услуги” са далекосъ общ ителни услуги, 
ч ието предоставяне дъ рж авата е въ злож ила на един или повеч е далекосъ общ ителни 
оператори. 

15. “Далекосъ общ ителни услуги” са услуги, които изц яло или ч астич но се съ стоят 
от излъ ч ване и пренос на сигнали по общ ествена далекосъ общ ителна мреж а ч рез 
далекосъ общ ителни проц еси, с изклю ч ение на радио- и телевизионни излъ ч вания. 

16. “Мреж а в областта на транспорта” е мреж а, ч иито условия за експлоатац ия са 
определени от дъ рж авата или общ ината, и вклю ч ва сх емата на марш рута, капац итета за 
предоставяне на транспортната услуга и ч естотата на обслуж ването. 

17. “Обособена позиц ия” е такава ч аст от предмета на общ ествената поръ ч ка, 
която е свъ рзана систематич но с другите позиц ии от предмета на общ ествената поръ ч ка, 
но практич ески мож е да бъ де обособена по своя х арактер и като самостоятелен предмет 
на общ ествена поръ ч ка. 

18. "И кономич ески най-изгодна оф ерта" е тази оф ерта, която отговаря в най-
голяма степен на предварително обявените от въ злож ителя показатели, пряко свъ рзани с 
предмета на общ ествената поръ ч ка по отнош ение на кач ество, ц ена, тех нич ески 
преимущ ества, естетич ески и ф ункц ионални х арактеристики, х арактеристики, свъ рзани 
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с опазване на околната среда, оперативни разх оди, гаранц ионно обслуж ване и 
тех нич еска помощ , срок за изпъ лнение. 

19. “У становяване” означ ава: 
а) по отнош ение на ф изич еско лиц е – правото да предприема и осъ щ ествява 

стопански дейности като самостоятелно, ненаето по трудов договор лиц е; 
б) по отнош ение на ю ридич еско лиц е – правото да предприема и осъ щ ествява 

стопански дейности ч рез уч редяване и ръ ководене на ф илиали, клонове и агенц ии. 

20. "Местно лиц е" е ф изич еско или ю ридич еско лиц е, което е регистрирано като 
тъ рговец  по Т ъ рговския закон, ф изич еско лиц е, което упраж нява свободна проф есия, 
или ю ридич еско лиц е, осъ щ ествяващ о науч ноизследователска и/или стопанска дейност 
по силата на друг закон, съ гласно бъ лгарското законодателство. 

 
 
 
 

 
П Р Е ХОД НИ И ЗАКЛ Ю ЧИТЕ Л НИ Р АЗП ОР Е Д Б И 

 
 

§ 2. Т ози закон влиза в сила от 1 януари 2004 г., с изклю ч ение на разпоредбите на 
ч л. 12, ал. 2, ч л. 13, ал. 5 и ч л. 16-18, които влизат в сила два месец а след обнародването 
на закона в “Дъ рж авен вестник”, и отменя З акона за общ ествените поръ ч ки (обн., ДВ, 
бр. 56 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 92 и 97 от 2000 г. и бр. 43 и 45 от 2002 г). 

§ 3. (1) Министерският съ вет приема наредбите по ч л. 12, ал. 2 и ч л. 13, ал. 5 до 
два  месец а след обнародването на закона в “Дъ рж авен вестник”. 

(2) П одзаконовите актове, издадени в изпъ лнение на отменения закон, 
продъ лж ават да действат до приемането на новите, доколкото не противореч ат на 
разпоредбите на този закон. 

§ 4. (1) Министерският съ вет в срок два месец а след обнародването на закона 
приема У стройствен правилник на А генц ията по общ ествени поръ ч ки. 

(2) А генц ията по общ ествени поръ ч ки става правоприемник на всич ки права 
въ рх у действащ ия Регистъ р на общ ествените поръ ч ки, вклю ч ително и въ рх у 
тех нич еските средства за неговото поддъ рж ане. 

(3) Министерският съ вет в срок два месец а от обнародването на закона взема 
реш ение за предоставяне на подх одящ а сграда на А генц ията по общ ествени поръ ч ки. 

§ 5. (1) П ри оц еняване на оф ертите на кандидат, който е регистриран по З акона за 
малките и средните предприятия, предлож ената от него ц ена се приема за най-ниска, ако 
тя надх въ рля предлож ената най-ниска ц ена от друг кандидат с не повеч е от: 

1. 15 на сто - за общ ествените поръ ч ки, въ злагани през 2004 г.; 
2. 10 на сто - за общ ествените поръ ч ки, въ злагани през 2005 г.; 
3. 5 на сто - за общ ествените поръ ч ки, въ злагани през 2006 г. 
(2) А линея 1 се прилага, когато оц еняваните оф ерти са на кандидати от страни, с 

които Република Б ъ лгария не е склю ч ила многостранен или двустранен договор, който 
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осигурява сравним и еф ективен достъ п на бъ лгарските предприятия до пазарите в тези 
страни. 

(3) Т ози параграф  се прилага до 1 януари 2007 г. 
§ 6. Чуж дестранни и бъ лгарски ф изич ески и ю ридич ески лиц а, които изпъ лняват 

мероприятия по отстраняване на екологич ни щ ети, настъ пили от минали действия или 
бездействия на дъ рж авата по реда на § 9 от П рех одните и заклю ч ителните разпоредби на 
З акона за опазване на околната среда, са длъ ж ни да прилагат нормите на З акона за 
общ ествените поръ ч ки. 

§ 7. П роц едурите за въ злагане на общ ествени поръ ч ки, за които е взето реш ение 
за откриване преди влизането в сила на този закон, се приклю ч ват по досегаш ния ред. 
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П р ило ж е н ие  № 1 
к ъ м  ч л. 3, ал. 1, т. 3, бу к ва “б” 

 
 
Раздел Г рупа К лас Н аименование на позиц ията(*) 
45   Строителни и монтаж ни работи  
 45.1  Работи по подготовка на строителната площ адка 
  45.11 Работи по съ баряне и разч истване на сгради; земни работи 
  45.12 Сондаж ни и пробивни работи 
 45.2  Строителни и монтаж ни работи на сгради и строителни 

съ оръ ж ения или на ч асти от тях  
  45.21 Строителни и монтаж ни работи по общ о изграж дане на сгради и 

строителни съ оръ ж ения 
  45.22 П окривни и х идроизолац ионни работи 
  45.23 Строителни и монтаж ни работи на пъ тищ а, самолетни писти и 

спортни терени 
  45.24 Строителни и монтаж ни работи на х идротех нич ески съ оръ ж ения 
  45.25 Други спец иализирани строителни и монтаж ни работи 
 45.3  Строителни и монтаж ни работи на инсталац ии 
  45.31 Строителни и монтаж ни работи на електрич ески инсталац ии 
  45.32 И золац ионни строителни работи 
  45.33 Строителни и монтаж ни работи на тръ бопроводни инсталац ии 
  45.34 Строителни и монтаж ни работи на други инсталац ии 
 45.4  Довъ рш ителни строителни работи 
  45.41 Работи по полагане на мазилки 
  45.42 Монтаж ни работи на дограма, интериорни и други завъ рш ващ и 

елементи 
  45.43 Работи по полагане на подови настилки и стенни облиц овки 
  45.44 Работи по боядисване и стъ клопоставяне 
  45.45 Други довъ рш ителни строителни работи 
 45.5  У слуги по даване под наем на строителни маш ини и оборудване, с 

оператор 
  45.50 У слуги по даване под наем на строителни маш ини и оборудване, с 

оператор 
 
* З абележ ка. Съ гласно Н ац ионалната класиф икац ия на продуктите по икономич ески 
дейности, утвъ рдена от председателя на Н ац ионалния статистич ески институт на 
основание ч л. 9, т. 5 въ в връ зка с ч л. 7, т. 6 от З акона за статистиката, обнародвана като 
притурка на ДВ, бр. 1 от 2003 г. 
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П р ило ж е н ие  № 2 
к ъ м  ч л. 5, ал. 1, т. 1 
 

 
К атегория № У слуги К од по Н К П И Д-2003(*) 
1. У слуги по поддъ рж ане и ремонт (вкл. 

И нсталиране) на маш ини и съ оръ ж ения 
50.20, 50.40.4, 52.7 
всич ки подкатегории от сектор 
D, които се отнасят до ремонт, 
поддъ рж ане и инсталиране 

2. У слуги на сух опъ тния транспорт (1), вкл. 
У слуги с бронирани автомобили и 
куриерски услуги 

60.21.3, 60.21.4, 60.21.5, 
60.22.1, 60.23.1, 60.24.1, 
60.24.22, 60.24.30, 64.12.1, 
74.60.14 

3. У слуги на въ здуш ния транспорт за превоз 
на пъ тниц и и товари 

62.10.1, 62.10.22, 62.10.23, 
62.20, 62.30 

4. П ревоз на пощ а по суш а (1) и по въ здух   60.24.21, 62.10.21 
5. Далекосъ общ ителни услуги (2) 64.20.1, 64.20.2 
6. Ф инансови услуги 

а) З астрах ователни услуги 
б) Б анкови и инвестиц ионни услуги (3) 

 
66.01, 66.02, 66.03, 67.20 
65.12, 65.2, 67.1, 67.2 

7. К омпю тъ рни и свъ рзаните с тях  услуги 72.21.1, 72.22, 72.30, 72.40, 
72.50, 72.60 

8. Н ауч ни изследвания и експериментални 
разработки (4) 

73.10, 73.20 

9. Сч етоводни и одиторски услуги 74.12.1, 74.12.2 
10. У слуги по проуч ване на пазари и 

изследване на общ ественото мнение 
74.13.1 

11. К онсултантски услуги по управление и 
стопанска дейност (5) 

74.14.1; 74.14.2, 74.15 

12. А рх итектурни и инж енерни услуги; 
услуги по градоустройствено планиране и 
паркова арх итектура, инж енерно 
ориентирани науч ни и тех нич ески 
консултантски услуги; тех нич ески 
изпитвания и анализи 

74.20.2, 74.20.3, 74.20.4, 
74.20.5, 74.20.6, 74.20.7, 74.30 

13. Рекламни услуги 74.40 
14. У слуги по поч истване на сгради и 

управление на недвиж ими имоти 
74.70, 
70.31, 70.32 

15. П олиграф ич ески услуги и услуги по 
въ зпроизвеж дане на записани носители 
срещ у въ знаграж дение или по договор 

22.21, 22.22.3, 22.23, 22.24, 
22.25, 22.3 

16. У слуги по съ биране и третиране на 
твъ рди и теч ни отпадъ ц и, вклю ч ително 
канализац ионни води; санитарни и 
поч истващ и услуги 

90.01, 90.02, 90.03 

 
 
З абележ ки: 
(*) Н ац ионална класиф икац ия на продуктите по икономич ески дейности, утвъ рдена от 
председателя на Н ац ионалния статистич ески институт на основание ч л. 9, т. 5 въ в връ зка 
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с  
ч л. 7, т. 6 от З акона за статистиката, обнародвана като притурка на ДВ, бр. 1 от 2003 г. 
(1) С изклю ч ение на ж елезопъ тните транспортни услуги, вклю ч ени в категория 18. 
(2) С изклю ч ение на тези по ч л. 4, т. 3. 
(3) С изклю ч ение на тези по ч л. 4, т. 5. 
(4) С изклю ч ение на тези по ч л. 4, т. 7. 
(5) С изклю ч ение на тези по ч л. 4, т. 4. 



 

 

 
П р ило ж е н ие  № 3 
к ъ м  ч л. 5, ал. 1, т. 2 

 
 
К атегория № У слуги К од по Н К П И Д-2003(*) 
17. У слуги на х отели и ресторанти 55 
18. У слуги на ж елезопъ тния транспорт 

(вклю ч ително метрополитена) 
60.10, 60.21.1 

19. У слуги на водния транспорт 61 
20. Спомагателни услуги в транспорта; услуги на 

туристич ески агенц ии 
63 

21. Ю ридич ески услуги 74.11 
22. П осреднич ески услуги по набиране, 

насоч ване и предоставяне на работна сила, 
без услугите на А генц ията по заетостта 

74.50 

23. Детективски и ох ранителни услуги, с 
изклю ч ение на услугите с бронирани 
автомобили 

74.60 (с изклю ч ение на 
74.60.14) 

24. Образователни услуги 80 
25. У слуги на здравеопазването и соц иалните 

дейности 
85 

26. У слуги в областта на културата, спорта и 
развлеч енията 

92 (с изклю ч ение на 
92.11.1, 92.11.2, 92.31.1) 

27. Други услуги  
 
З абележ ка: 

(*) Н ац ионална класиф икац ия на продуктите по икономич ески дейности, утвъ рдена от 
председателя на Н ац ионалния статистич ески институт на основание ч л. 9, т. 5 въ в връ зка 

с  
ч л. 7, т. 6 от З акона за статистиката, обнародвана като притурка на ДВ, бр. 1 от 2003 г. 

 
 
 
 
 

М О  Т  И  В  И 
 

к ъ м  п р о е к та н а Зак о н а з а о бщ е стве н ите  п о р ъ ч к и 
 

П риемането на нов З акон за общ ествените поръ ч ки е необх одимо в 
изпъ лнение на: 

- поетото от Република Б ъ лгария задъ лж ение в преговорите за 
присъ единяване къ м Е вропейския съ ю з по глава 1 "Свободно движ ение на стоки" за 
съ здаване на орган по общ ествените поръ ч ки. Т ози орган следва да осигури 
провеж дането на нац ионалната политика в областта на общ ествените поръ ч ки и 
еф ективното прилагане на правилата за въ злагане на общ ествени поръ ч ки; 

- ангаж иментите по П ъ тната карта за Б ъ лгария за съ здаването на орган по 
общ ествените поръ ч ки и приемането на нов закон в съ ответствие с европейското 
законодателство; 
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- препоръ ката на Е вропейската комисия къ м всич ки страни кандидатки да 

приведат нац ионалното си законодателство в пъ лно съ ответствие с европейското в 
областта на общ ествените поръ ч ки. Н алич ието на х армонизирано законодателство, 
както и прилагането му са основни критерии за оц енка от страна на Е вропейската 
комисия за готовността на Б ъ лгария за усвояване на ф ондове и средства на Е вропейския 
съ ю з от датата на присъ единяване. 

З аконопроектъ т е изготвен от меж дуведомствена работна група, съ здадена 
съ с З аповед № Р-7 на министъ р-председателя на Република Б ъ лгария от 29 януари 2003 
г. З аконопроектъ т отч ита становищ ата и предлож енията на министерствата и 
ведомствата, представени в работната група, и е разработен на основата на 
предлож ената конц епц ия, обсъ дена от Министерския съ вет на оперативно заседание на 5 
ю ни 2003 г. 

П редставеният законопроект е разработен при пъ лно отч итане на правилата 
на следните директиви на Е вропейския съ ю з: 

1. Директива на Е С 92/50/ Е И О за общ ествени поръ ч ки за услуги; 

2. Директива на Е С 93/36/ Е И О за общ ествени поръ ч ки за доставки; 

3. Директива на Е С 93/37/ Е И О за общ ествени поръ ч ки за строителство; 

4. Директива на Е С 93/38/ Е И О за общ ествени поръ ч ки, въ злагани от 
въ злож ители, извъ рш ващ и дейности в секторите водоснабдяване, енергетика, транспорт 
и далекосъ общ ения. 

П редставеният законопроект предвиж да следното: 

1. Обе к ти н а о бщ е стве н ите  п о р ъ ч к и: 
К ато обекти на общ ествените поръ ч ки са определени доставките, услугите и 

строителството.  

Доставките вклю ч ват покупката, лизинга, както и наема съ с или без право на 
закупуване на стоки, както и дейности, необх одими за привеж дането на стоката в 
експлоатац ия. 

У слугите са изрич но посоч ени по категории в ч л. 5 от законопроекта и 
прилож ения № 2 и 3 къ м него.  

Строителството, освен резултата от строителната и градоустройствената 
дейност, вклю ч ва и инж енеринга и строителните и монтаж ните работи по прилож ение 
№ 1. 

2. С у бе к ти н а о бщ е стве н ите  п о р ъ ч к и: 
Освен дъ рж авните органи, кметовете и публич ноправните организац ии 

въ злож ители на общ ествените поръ ч ки са и публич ните предприятия и тъ рговц ите съ с 
спец иални и изклю ч ителни права в секторите водоснабдяване, енергетика, транспорт 
или далекосъ общ ения, които въ злагат общ ествени поръ ч ки за доставки, услуги или 
строителство при осъ щ ествяване на дейности по: 

· предоставяне или експлоатац ия на ф иксирани мреж и за предоставяне на 
общ ествена услуга, свъ рзана с производство, пренос или разпределение на питейна вода, 
електрич ество, газ или топлоенергия; 

· тъ рсене, проуч ване и добив на неф т, газ, въ глищ а и други твъ рди горива; 
· експлоатац ия на летищ а, пристанищ а или друга терминална база на 

превозвач и; 
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· експлоатац ия на мреж и за общ ествени услуги в ж елезопъ тния 

транспорт, автоматизираните транспортни системи, трамваи, тролейбуси, автобуси и др.; 

· предоставяне или експлоатац ия на общ ествени далекосъ общ ителни мреж и 
или предоставянето на общ ествени далекосъ общ ителни услуги. 

З апазена е въ змож ността министъ р или друг орган на изпъ лнителната власт 
да провеж да ц ентрализирана проц едура за въ злагане на общ ествена поръ ч ка по реш ение 
на Министерския съ вет. 

В допъ лнение са конкретизирани изискванията, които определят 
уч астник в проц едурата като кандидат или изпъ лнител.  

3. П р ило ж н о  п о ле  н а з ак о н а, п р аг о ве  и о п р е д е ля н е  н а сто й н о стта н а 
о бщ е стве н ата п о р ъ ч к а: 

От прилож ното поле на закона в съ ответствие съ с сега въ зприетата практика 
са изклю ч ени общ ествени поръ ч ки, които са свъ рзани с отбраната и сигурността, 
отнасят се до тъ рговия с оръ ж ие и др. 

Въ ведени са нови, три пъ ти по-високи прагове, за видовете общ ествени 
поръ ч ки, без да се достигат нивата на праговете по директивите на Е вропейския съ ю з: 

 

Вид общ ествена поръ ч ка Н ов праг Съ щ ествуващ  праг П раг в Е С 

З а услуги      90 000 лв.     30 000 лв.     130 000 евро 

З а доставки   150 000 лв.     50 000 лв.     200 000 евро 

З а строителство 1 800 000 лв.    600 000 лв.  5 000 000 евро 

 

Въ ведени са детайлни правила в съ ответствие с директивите на Е вропейския 
съ ю з за определяне на стойността на договор за обявяване на общ ествена поръ ч ка. 

4. Вид о ве  п р о ц е д у р и и н ач ин  н а о п р е д е ля н е  н а сто й н о стта н а о бщ е стве н а 
п о р ъ ч к а: 

В допъ лнение на съ щ ествуващ ите видове проц едури за въ злагане на 
общ ествени поръ ч ки - открита проц едура, огранич ена проц едура и проц едура на 
договаряне, се предвиж да въ змож ността за провеж дане на проц едура по 
договаряне без публикуване на обявление за общ ествена поръ ч ка и за провеж дане 
на конкурс за проект, самостоятелно или като ч аст от проц едура за въ злагане на 
общ ествена поръ ч ка за услуги. 

5. С ъ з д аван е  н а Аг е н ц ия  п о  о бщ е стве н и п о р ъ ч к и и Р е г истъ р  н а 
о бщ е стве н ите  п о р ъ ч к и: 

Съ с закона се съ здава А генц ия по общ ествени поръ ч ки. П редвидените 
основни ф ункц ии вклю ч ват: 

1.  издаване на методич ески указания по прилагането на закона;  
2.  издаване на задъ лж ителни указания на въ злож ителите при установяване 

на наруш ения в х ода на провеж дане на проц едурите по въ злагане на общ ествените 
поръ ч ки;  

3.  сезиране на компетентните органи за упраж няване на контрол по 
спазването на закона; 
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4.  водене на Регистъ ра на общ ествените поръ ч ки; 

5.  разработване на образц и на обявленията и на инф ормац ията за 
въ злож ените общ ествени поръ ч ки и проведените конкурси за проекти;  

6.  разработване на К ласиф икатор на общ ествените поръ ч ки; 

7.  уч астие в меж дународното съ труднич ество на Република Б ъ лгария с 
организац ии в областта на общ ествените поръ ч ки от други страни; 

8.  поддъ рж ане на списъ ц и на въ злож ителите; 
9.  изготвяне на годиш ен доклад за дейността на агенц ията и др. 

6. Общ и п р авила з а въ з лаг ан е  н а о бщ е стве н и п о р ъ ч к и з а д о ставк и, 
у слу г и и стр о ите лство : 

З аконъ т въ веж да изискване въ злож ителите всяка година до  
1 март да обявяват планираните общ ествени поръ ч ки за следващ ите  
12 месец а. Спазването на това задъ лж ение пораж да въ змож ността за ползване на по-
кратки срокове при последващ ото обявяване на общ ествените поръ ч ки. 

З а улесняване на въ злож ителите и кандидатите е предвидено 
предварителните обявления, както и обявленията за въ злагане на общ ествена поръ ч ка и 
за провеж дане на конкурс за проект да се изготвят по образц и, утвъ рдени от министъ ра 
на икономиката. Образц ите щ е следват образц ите на документи в Е С, което щ е 
съ ставлява знач ително практич еско улеснение и щ е позволява контрола от страна на 
агенц ията по проц едурите за въ злагане на общ ествени поръ ч ки. 

В общ ите правила са вклю ч ени разпоредби относно: обявленията; 
изискванията къ м документац ията за уч астие в проц едура; изискванията къ м 
тех нич еските спец иф икац ии, посоч вани от въ злож ителите; комисията за оц еняване на 
оф ертите; въ змож ните критерии за оц енка на оф ертите; условията за прекратяване на 
проц едура за общ ествена поръ ч ка и изискванията къ м договора за общ ествена поръ ч ка. 

7. Общ и п р авила з а у ч астие  в п р о ц е д у р а з а въ з лаг ан е  н а о бщ е стве н а 
п о р ъ ч к а: 

З аконъ т по нов нач ин регламентира изискванията къ м кандидатите в 
проц едурите за общ ествени поръ ч ки. К ато абсолю тни основания за недопускане до 
уч астие на кандидат са посоч ени: 

1. налич ието на съ дебна присъ да в период 5 години преди нач алото на 
проц едурата за престъ пление против ф инансовата, данъ ч ната или осигурителната 
система или за престъ пление по служ ба или подкуп; 

2. обявена несъ стоятелност или производство по ликвидац ия. 

П ри други условия – производство за обявяване в несъ стоятелност, налич ие 
на парич ни задъ лж ения къ м дъ рж авата или общ ина и др., въ злож ителят има право на 
прец енка дали да приеме или да не допусне до уч астие кандидата, като посоч и това в 
обявлението за общ ествена поръ ч ка. Въ ведени са изрич ни правила относно 
документите, които следва да се представят, както относно кандидата - бъ лгарско или 
ч уж дестранно лиц е, така и от страна на подизпъ лнителите.  

Регламентирани са изискванията и необх одимите документи за доказване на 
ф инансовото и икономич еското съ стояние на кандидата, както и на тех нич еските 
въ змож ности и квалиф икац ия.  
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И зрич но е посоч ено минимално необх одимото съ дъ рж ание на оф ертата на 

кандидата и изискванията за представяне на оф ертата. 
З апазени са размерите на гаранц ията за уч астие на кандидата в проц едура за 

въ злагане на договор и на гаранц ията за изпъ лнение на договора за общ ествена поръ ч ка 
от изпъ лнителя.  

К ато ц яло общ ите срокове за изпращ ане на обявление за общ ествена поръ ч ка 
от страна на въ злож ителя са увелич ени в сравнение с действащ ия закон с ц ел 
уеднаквяване съ с сроковете, залож ени в европейското законодателство. Съ щ евременно 
се дава въ змож ност на всеки въ злож ител, който до 1 март е вклю ч ил общ ествената 
поръ ч ка в предварително обявление, да ползва по-кратки срокове. Допъ лнително, в 
случ аите на огранич ена проц едура и проц едура на договаряне, са въ ведени по-кратки 
срокове, които въ злож ителят мож е да прилага, ако не е могъ л да спази общ ия срок по 
прич ини, които не е знаел или не е бил в съ стояние да узнае. 

З а облекч аване на въ злож ителите законъ т изрич но определя случ аите, в 
които въ злож ителят мож е да въ злож и общ ествена поръ ч ка ч рез проц едура на договаряне 
с публикуване на обявление, както и случ аите, в които въ злож ителят мож е да пристъ пи 
къ м проц едура на договаряне без публикуване на обявление с избрани от него 
кандидати. 

З а общ ествените поръ ч ки на стойности под посоч ените в закона прагове щ е 
се разработи наредба, която мож е да предвиж да по-кратки срокове. 

З аконъ т запазва преф еренц иите за инвалиди и малки и средни предприятия. 
П реф еренц ията за малки и средни предприятия е ф ормулирана като ц енова преф еренц ия 
в размер 15 на сто от стойността на оф ертата, която се намалява по граф ик до пъ лното й 
премах ване от 1 януари 2007 г. Т ази преф еренц ия няма да се прилага, когато има влязъ л 
в сила меж дународен договор, който предвиж да нац ионално третиране на доставч иц и от 
други страни - страните от Е С и страните от Ц Е Ф Т А . 

П одробно са регламентирани етапите на отделните проц едури за въ злагане на 
общ ествени поръ ч ки и на конкурса за проект. 

8. С п е ц иалн и п р авила з а въ з лаг ан е  н а о бщ е стве н и п о р ъ ч к и в се к то р ите  
во д о сн абд я ван е , е н е р г е тик а, тр ан сп о р т и д але к о съ о бщ е н ия : 

З а въ злож ителите от секторите водоснабдяване, енергетика, транспорт 
и далекосъ общ ения за пъ рви пъ т се въ веж дат спец иални правила в съ ответствие с 
директивата на Е С. Н а въ злож ителите се дава въ змож ност да прилагат всич ки 
общ и проц едури за въ злагане на общ ествени поръ ч ки и да провеж дат конкурс за 
проект въ в връ зка с определените в закона дейности. И зрич но се посоч ват 
случ аите, в които въ злож ителят мож е да пристъ пи къ м проц едура на договаряне 
без публикуване на обявление. Спец иф ич ните правила дават въ змож ност 
обявяването на проц едура за въ злагане на общ ествена поръ ч ка да се извъ рш и 
освен с обявлението и с предварително обявление, което служ и като покана, и ч рез 
обявление за квалиф икац ионна система. К валиф икац ионна система мож е да бъ де 
съ здадена и използвана от всеки въ злож ител и води до съ здаването на списъ к на 
квалиф иц ирани изпъ лнители на строителни работи, доставки или услуги, които 
отговарят на изискванията на въ злож ителя. 

Спец иални правила регламентират и проц едурите за склю ч ване на 
рамково споразумение, което има за ц ел да се договорят условията, в ч астност по 
отнош ение на ц ените, предвидените колич ества и др. параметри по договори за 



 

 

6 общ ествени поръ ч ки, които страните въ знамеряват да склю ч ат в определен 
период. 

9. Обж алван е , к о н тр о л и ад м ин истр ативн о н ак аз ате лн и р аз п о р е д би: 
З апазени са разпоредбите на действащ ия закон относно въ змож ността за 

обж алването на реш енията на въ злож ителя по реда на З акона за административното 
производство и на З акона за Въ рх овния административен съ д. В съ ответствие съ с З акона 
за административното производство въ злож ителите имат въ змож ност да допуснат 
предварително изпъ лнение на реш ението за определяне на изпъ лнител. П редварителното 
изпъ лнение мож е да бъ де спряно от съ да по негова прец енка.  

К онтролъ т по спазването на разпоредбите на закона се осъ щ ествява от 
Сметната палата и от А генц ията за дъ рж авен въ треш ен ф инансов контрол, с право да 
налагат съ ответните санкц ии и глоби по административнонаказателните разпоредби на 
закона.  

10. Из м е н е н ие  н а д р у г и н о р м ативн и ак то ве  и влиз ан е  в сила: 
Н еобх одимо е съ щ ествено изменение на разпоредбите на З акона за 

конц есиите, в който се уреж да строителната конц есия. П редвид на изискването на 
З акона за нормативните актове не е ц елесъ образно въ веж дането на съ щ ествените 
изменения в П рех одните и заклю ч ителните разпоредби на друг закон. А налогич ни 
изменения следва да бъ дат приети и в З акона за общ инската собственост. Е то защ о 
приемането на съ ответните изменения трябва да стане ч рез самостоятелни закони, които 
следва да бъ дат обсъ дени и приети до влизането в сила на правилата на новия З акон за 
общ ествените поръ ч ки от 1 януари 2004 г. 

З а да се избегнат практич ески затруднения за въ злож ителите и кандидатите 
за изпъ лнители в общ ествени поръ ч ки, предлагаме влизането в сила на новите правила 
за въ злагане на общ ествени поръ ч ки да бъ де отлож ено до 1 януари 2004 г., а два месец а 
след приемането на закона да влязат в сила разпоредбите относно съ здаването на 
А генц ия по общ ествени поръ ч ки и на Регистъ ра на общ ествените поръ ч ки. Т ова щ е 
позволи структурирането на органа и разработването на всич ки необх одими 
подзаконови нормативни актове по прилагането на закона, така ч е да се осигури 
въ змож ност за еф ективно прилагане на новите изисквания и правила от нач алото на 
2004 г. 
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