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Проект 
 
 

З  А  К  О  Н 
 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 
 

(Обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от  
2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г. и бр. 59 от 2007 г.) 

 
§ 1. В чл. 8, ал. 2 изречение второ се изменя така: „Упълномощаването не 

може да се използва за разделяне на обществените поръчки с цел заобикаляне 
прилагането на закона.” 

§ 2. В чл. 12, ал. 1 т. 11 се изменя така: 

“11. договори за лекарствени продукти, медицински изделия и за диетични 
храни за специални медицински цели, сключвани от Националната 
здравноосигурителна каса по чл. 45, ал. 8 от Закона за здравното осигуряване;”. 

§ 3. В чл. 14, ал. 1 се правят следните изменения: 

1. В т. 1 числото “1 800 000” се заменя с “2 000 000”, а числото “5 000 000” 
се заменя с “5 500 000”. 

2. В т. 2 числото “150 000” се заменя със “170 000”. 

3. В т. 3 числото “90 000” се заменя със “100 000”. 

4. В т. 4 числото “30 000” се заменя със “100 000”. 

§ 4. В чл. 15, ал. 2 основният текст се изменя така: “За определяне на реда 
за възлагане на обществена поръчка нейната стойност се изчислява, както следва:” 

§ 5. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 3 думите “и собствени приходи от извършване на дейности, 
свързани с изработване на помощни материали и предоставяне на услуги в областта на 
обществените поръчки” се заличават. 

2. Създават се нови ал. 4 и 5: 

“(4) Изпълнителният директор на агенцията определя служителите, които 
имат право на допълнително материално стимулиране към основната заплата за работа 
в агенцията, както и индивидуалния му размер въз основа на вътрешни правила, 
одобрени от министъра на икономиката и енергетиката. 

(5) Общият размер на средствата за допълнително материално стимулиране 
е 25 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата по бюджета на 
агенцията и се включва в бюджета й за съответната година.” 

3. Досегашната ал. 4 става ал. 6. 

§ 6. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2: 

а) в т. 3 след думата “сигнал” се добавя “може да”, а думите “обявления за 
откриване на процедури” се заменят с “решения за откриване на процедури, с които са 
одобрени обявления”; 
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б) в т. 15 думите “по заявени критерии” се заличават, а накрая се добавя 
“чрез интернет страницата на агенцията”; 

в) точка 22 се изменя така: 

“22. има право да осъществява предварителен контрол на избрани 
процедури, чиито стойности са равни или по-високи от посочените в регламента по чл. 
45а, ал. 1;” 

г) създава се т. 24: 

“24. извършва преглед на получените обявления за откриване на процедури 
при условия и по ред, уредени в правилника за прилагане на закона.” 

2. Алинея 5 се изменя така: 

“(5) Информацията по ал. 2, т. 1, 6 - 8, 12 и 13, утвърдените образци по т. 9, 
Общият терминологичен речник (CPV), изменен с Регламент № 213 от 2008 г. на 
Европейската комисия, и регламента по чл. 45а, ал. 1 се публикуват в интернет.” 

3. Алинея 6 се отменя. 

§ 7. Член 20а се изменя така: 

“Чл. 20а. (1) Изпълнителният директор определя със заповед експерти от 
агенцията за наблюдатели на процедурите по чл. 19, ал. 2, т. 22. 

(2) Наблюдателите по ал. 1 извършват проверка за спазване на 
изискванията на закона при провеждане на процедурите от публикуване на решението 
за откриването им в Регистъра на обществените поръчки до сключване на договор с 
избрания изпълнител или прекратяване на процедурата от възложителя. 

(3) Наблюдателите своевременно уведомяват изпълнителния директор на 
агенцията при установяване на пропуски или нарушения на закона в провежданата 
процедура. 

(4) Изпълнителният директор изпраща до възложителя препоръки за 
отстраняване на пропуските или нарушенията по ал. 3 и определя срок за 
изпълнението им. 

(5) Когато в срока по ал. 4 възложителят не изпълни дадените препоръки, 
изпълнителният директор на агенцията ги изпраща до Сметната палата и до Агенцията 
за държавна финансова инспекция. Когато обществената поръчка се финансира изцяло 
или частично от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, 
изпълнителният директор на агенцията уведомява и съответния управляващ орган на 
оперативната програма. 

(6) Наблюдателите изготвят заключителен доклад за всяка наблюдавана 
процедура. Информация от доклада се публикува на интернет страницата на 
агенцията. 

(7) При извършване на проверките наблюдателите имат право: 

1. на свободен достъп до всички документи, свързани с провежданата 
процедура; 

2. да присъстват на заседанията на комисията. 

(8) Наблюдателите са длъжни да подпишат декларация по чл. 35,  
ал. 3 и: 
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1. да пазят в тайна обстоятелства, които са им станали известни при или по 
повод изпълнение на служебните им задължения; 

2. да отразяват обективно и точно установените от тях факти и 
обстоятелства; 

3. при възникване на някое от обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 
наблюдателите са длъжни незабавно да уведомят изпълнителния директор на 
агенцията. 

(9) В случаите по ал. 8, т. 3 изпълнителният директор отстранява 
наблюдателите, по отношение на които са възникнали обстоятелства по чл. 35, ал. 1, и 
определя нови наблюдатели на процедурата. 

(10) Наблюдателите нямат право да участват в работата на комисията или 
да я консултират, но могат да извършват проверки на работата й по всяко време. 

(11) В рамките на една календарна година един и същ наблюдател не може 
да проверява повече от три процедури, провеждани от един възложител. 

(12) Правилата за работа на наблюдателите се определят с правилника за 
прилагане на закона.” 

§ 8. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинеи 3 и 4 се изменят така: 

“(3) Възложителите са длъжни да изпращат до изпълнителния директор на 
агенцията информацията, предназначена за Регистъра на обществените поръчки, на 
български език. 

(4) Изпълнителният директор на агенцията определя със заповед 
електронния формат и техническите изисквания относно информацията по  
ал. 3. Заповедта се публикува на интернет страницата на агенцията.” 

2. Създават се ал. 5 и 6: 

“(5) Информация, която е изпратена в нарушение на заповедта по ал. 4, не 
се публикува в регистъра и се счита за неизпратена. 

(6) Условията и редът за работа на регистъра се определят в правилника за 
прилагане на закона.” 

§ 9. В чл. 23, ал. 5 думите “Класификатора на обществените поръчки” се 
заменят с “Общия терминологичен речник (CPV)”. 

§ 10. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 се правят следните изменения: 

а) точка 4 се изменя така: 

“4. код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)”; 

б) в т. 6 в началото се добавя “критериите за подбор, включващи”; 

в) в т. 9 след думата “офертите” се добавя “при открита процедура”; 

г) точка 10 се изменя така: 

“10. критерия за оценка на офертите, а при критерий “икономически най-
изгодна оферта” – и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест 
или подреждането им по важност в низходящ ред, когато по обективни причини е 
невъзможно да се посочи относителната им тежест;” 
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д) в т. 15 след думата “офертите” се добавя “или на заявленията за 
участие”. 

2. В ал. 3 т. 4 се отменя. 

3. Създава се ал. 7: 

“(7) Когато избраният критерий е икономически най-изгодна оферта, 
възложителите нямат право да включват като показатели за оценка на офертата 
минималните изисквания по ал. 2, т. 6.” 

§ 11. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 3, изречение първо думата “изработване” се заменя с “копиране”. 

2. В ал. 4 изречение първо се изменя така: “Документацията за участие 
може да се закупува до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите или 
заявленията, а в случаите по чл. 76, ал. 3, чл. 81, ал. 4 и чл. 86, ал. 3 - до 3 работни 
дни.” 

§ 12. В чл. 29, ал. 2, изречение второ след думата “кандидати” се добавя 
“или участници”. 

§ 13. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 думата “трима” се заменя с “петима”. 

2. Създават се нови ал. 4 и 5: 

“(4) Изпълнителният директор на агенцията по своя инициатива или по 
искане на възложител по чл. 7, т. 1-4 може да предложи за членове на комисията 
представители на юридическите лица с нестопанска цел и/или експерти от други 
администрации, различни от тази на възложителя. 

(5) Условията и редът за определяне на лицата по ал. 4 се уреждат в 
правилника за прилагане на закона.” 

3. Досегашната ал. 4 става ал. 6. 

4. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея думите “не може да бъде  
по-дълъг от” се заличават. 

5. Досегашната ал. 6 става ал. 8. 

§ 14. В чл. 35, ал. 3 думите “при тяхното назначаване” се заменят със “след 
получаване на списъка с кандидатите или участниците”. 

§ 15. В чл. 36 ал. 3 се отменя. 

§ 16. В чл. 37 ал. 3 се изменя така: 

„(3) Критериите по ал. 1 се прилагат за оценка на офертите, които: 

1. отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и  

2. са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 
47, ал. 1 и 5 и посочени в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 и които отговарят 
на изискванията за финансово и икономическо състояние, технически възможности и 
квалификация.”  

§ 17. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2: 
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“(2) Изискването по ал. 1, т. 2 не се прилага в случаите по чл. 47,  
ал. 10.” 

§ 18. В чл. 43:  

1. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

а) в т. 2 думите „изменение на държавно регулирани цени или” се 
заличават;  

б) създава се т. 3: 

“3. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет 
на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно 
регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца.” 

2. Създава се нова ал. 3:  

“(3) Изменението на цената на основание ал. 2, т. 3 е допустимо до размера 
на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от 
изменението на държавно регулираната цена.”  

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4. 

§ 19. Член 45а се изменя така: 

„Чл. 45а. (1) Когато обществените поръчки имат стойности равни или по-
високи от определените с регламент на Европейската комисия, издаден на основание 
чл. 69 от Директива 2004/17/ЕО и чл. 78 от Директива 2004/18/ЕО, възложителите са 
длъжни да изпращат за публикуване освен в Република България и в "Официален 
вестник" на Европейския съюз следните документи: 

1. предварителните обявления или съобщения за публикуване на 
предварителни обявления в профила на купувача; 

2. предварителните обявления - покани; 

3. обявленията за откриване на процедури; 

4. информацията за сключени договори или за рамкови споразумения; 

5. информацията за проведените конкурси за проект; 

6. обявленията за създаване на системи за предварителен подбор; 

7. опростените обявления за обществени поръчки в рамките на 
динамичните системи за доставки. 

(2) В регламента по ал. 1 се определят и стойностите на обществените 
поръчки за доставки на стоки съгласно приложение № 4, възлагани от възложители в 
областта на отбраната. 

(3) Възложителите могат да изпращат документите по ал. 1  
(с изключение на съобщенията по т. 1) до „Официален вестник” на Европейския съюз 
по пощата, по факс или по електронен път, а в случаите по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3 - 
по факс или по електронен път. Съобщението по  
ал. 1, т. 1 се изпраща по електронен път. 

(4) Възложителите не могат да публикуват предварителни обявления в 
профила на купувача преди датата на изпращане на съобщението по ал. 1,  
т. 1 за публикуване в „Официален вестник” на Европейския съюз. 

(5) Документите, изпратени по електронен път, и документите в случаите 
по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3 се публикуват в "Официален вестник" на Европейския 
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съюз не по-късно от 5 дни след изпращането им. Документи, които не са изпратени по 
електронен път се публикуват не по-късно от 12 дни след тяхното изпращане. В 
изключителни случаи по искане на възложители по чл. 7, т. 5 или 6 документи, 
изпратени по факс, се публикуват в 5-дневен срок. 

(6) Документите по ал. 1, т. 1-7 се изпращат за публикуване в "Официален 
вестник" на Европейския съюз на български език съгласно образци, утвърдени с 
Регламент № 1564/2005 на Комисията от 7 септември 2005 г. за установяване на 
стандартни формуляри за публикуването на обявления в рамките на процедурите за 
възлагане на обществени поръчки в съответствие с директиви 2004/17/ЕО и 
2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, (обн., ОВ, L 257/1 от 01.10.2005 
г.). Версията на български език се счита за единствения автентичен текст. 

(7) Възложителите са длъжни да изпращат за публикуване в „Официален 
вестник” на Европейския съюз документите по ал. 1 не по-късно от изпращането им за 
публикуване в Република България. В документите, изпратени за публикуване в 
страната се посочва и датата на изпращане до „Официален вестник”. 

(8) Възложителите са длъжни да: 

1. попълват една и съща информация в документите, които изпращат до 
„Официален вестник” на Европейския съюз, и в документите до „Държавен вестник” и 
до Регистъра на обществените поръчки; 

2. представят при поискване доказателства за датите, на които са изпратени 
документите и потвърждението за датата на публикуването им, предоставено от 
„Официален вестник” на Европейския съюз.” 

§ 20. В чл. 47 се правят следните изменения: 

1. Алинея 4 се изменя така: 

“(4) Когато кандидатите или участниците са юридически лица, 
изискванията на ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, когато е посочено от възложителя в 
обявлението, се отнасят, както следва: 

1. при събирателно дружество - за лицата, определени в чл. 84, ал. 1 и чл. 
89, ал. 1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество - за лицата, определени в чл. 105 от 
Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата, определени в чл. 
141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – 
лицата, посочени в чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от 
Търговския закон, а ако това не е направено - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския 
закон; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от 
Търговския закон; 

6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата 
или участника.” 

2. В ал. 9 числото „2” се заменя с „посочените в обявлението обстоятелства 
по ал. 2”. 

3. Създава се ал. 10: 
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“(10) Възложителите, за които се прилага чл. 23, ал. 4 от Закона за 
търговския регистър не могат да изискват представяне на документите по  
ал. 9, когато се отнасят за обстоятелствата, вписани в търговския регистър.” 

§ 21. В чл. 56, ал. 1 т. 1 се изменя така: 

“1. копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона 
за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 
търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;” 

§ 22. В чл. 58 се създава ал. 4: 

“(4) С изключение на откритата процедура възложителят определя срока на 
валидност на офертите в поканата за представяне на оферта.” 

§ 23. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Алинея 1 се изменя така: 

“(1) Възложителят освобождава гаранциите за участие: 

1. на отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след 
изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен 
подбор, съответно за определяне на изпълнител; 

2. на класираните на първо и второ място участници – след сключване на 
договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 
работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на 
изпълнител.” 

2. В ал. 3 думата “три” се заменя с “пет”. 

§ 24. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 5 става ал. 4 и се изменя така: 

“(4) Действията на комисията по ал. 3 са публични и на тях могат да 
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както 
и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с 
нестопанска цел.” 

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така: 

“(5) При отварянето на офертите най-малко трима членове на комисията 
подписват плика с предлаганата цена, а когато критерият за оценка е икономически 
най-изгодната оферта, се подписват и всички приложения, които комисията ще 
оценява съгласно обявените показатели. Независимо от избрания критерий комисията 
предлага по един представител от присъстващите участниците да подпише пликовете 
с предлагана цена на останалите участници.”  

3. В ал. 6 след думите “съответствието на” се добавя “участниците и на”, а 
след думата “офертите” се добавя „им”. 

4. Създава се ал. 8: 

“(8) Възможностите по ал. 7 не могат да се използват за попълване на 
офертите с документи, които са били изискани от възложителя, но не са представени 
от участниците, както и за промяна на предложения от подадените оферти.” 

§ 25. Създава се чл. 69а: 

“Чл. 69а. (1) Пликът с цената, предлагана от участници, чиито оферти не 
отговарят на изискванията на възложителя, не се отваря. 
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(2) Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията 
отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила 
оценяване по всички други показатели. 

(3) Възложителят е длъжен да обяви по подходящ начин датата, часа и 
мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти. При отварянето на плика с 
предлаганата цена могат да присъстват участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на юридически лица с 
нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.  

(4) Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, преди 
отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по ал. 3 
резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.”  

§ 26. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 след думите “обществена поръчка” се добавя “или съответната 
обособена позиция, за която участва”. 

2. В ал. 2, в основния текст думите „да не отстрани” се заменят с „да не 
предложи за отстраняване”. 

§ 27. В чл. 72, ал. 1, т. 2 думите „и офертите” се заличават.  

§ 28. В чл. 77, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Точка 1 се изменя така: 

“1. копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона 
за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 
търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;” 

2. В т. 2 думите “обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5” се заменят с 
“обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, както и за обстоятелствата по чл. 47,  
ал. 2, когато това е посочено в обявлението”. 

§ 29. В чл. 79, ал. 2 изречение второ се изменя така: ”Лицата по  
чл. 68, ал. 4 могат да присъстват при отваряне на заявленията.”  

§ 30. В чл. 80 т. 4 се изменя така: 

“4. методиката за определяне на оценката по всеки показател и методиката 
за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е 
“икономически най-изгодна оферта”.” 

§ 31. В чл. 83г се създава ал. 5: 

“(5) При предварителния подбор възложителят няма право да изисква и 
кандидатът няма право да представя оферта.” 

§ 32. В чл. 83д т. 4 се изменя така: 

“4. методиката за определяне на оценката по всеки показател и методиката 
за определяне на комплексната оценка на офертата.” 

§ 33. В чл. 87 се създава ал. 5: 

“(5) При предварителния подбор възложителят няма право да изисква и 
кандидатът няма право да представя оферта.” 

§ 34. В чл. 88, ал. 2 изречение второ се изменя така: “Лицата по  
чл. 68, ал. 4 могат да присъстват при отваряне на заявленията.” 

§ 35. В чл. 90, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 
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1. В т. 2 думата „кандидатите” се заменя с „участниците”. 

2. В т. 7 след думите “договарянето на” се добавя “класирания участник 
или на”. 

§ 36. В чл. 93д, ал. 1 изречение трето се изменя така: “По изключение 
срокът на действие на системата може да бъде по-дълъг от  
4 години, като възложителят посочва мотивите за това в обявлението.” 

§ 37. В чл. 103, ал. 2, т. 6 след думите “договарянето на” се добавя 
“класирания участник или на”. 

§ 38. В чл. 120а ал. 2 се изменя така: 

“(2) Нищожен е договор, който е сключен: 

1. без процедура за възлагане на обществена поръчка, при условие че са 
били налице основания за провеждането й; 

2. преди изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на 
изпълнител; 

3. преди влизане в сила на определението по искането за налагане на 
временна мярка и при условие, че е установено нарушение на процедурата за 
възлагане на обществена поръчка.” 

§ 39. В чл. 121, ал. 6 се създава т. 5: 

“5. жалбата е оттеглена преди образуване на производство.” 

§ 40. В чл. 121а, ал. 2 числото “50 000” се заменя с “500 000”. 

§ 41. В чл. 122г се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 се създава т. 3: 

“3. отменя незаконосъобразното решение за откриване на процедура за 
възлагане на обществена поръчка.” 

2. Алинея 3 се изменя така: 

“(3) Когато е образувано производство пред Комисията за защита на 
конкуренцията и няма искане за налагане на временна мярка, съответно има влязло в 
сила определение, с което се оставя без уважение искането за допускане на временна 
мярка, възложителят е длъжен да уведоми комисията, ако сключи договор за 
обществена поръчка или рамково споразумение, преди произнасянето й по жалбата.” 

§ 42. В чл. 122и след думите “по чл. 122г” се добавя “и определенията по 
чл. 122ж, ал. 1”. 

§ 43. В чл. 128 след думите “от 2000 до 10 000 лв.” се добавя “или с глоба в 
размер от 200 до 1000 лв.”. 

§ 44. В чл. 128а след думите “от 1000 до 2000 лв.” се добавя “или с глоба в 
размер от 200 до 1000 лв.”. 

§ 45. В чл. 128б след думите “ал. 5” се добавя “и 7”, а след думите “от 2000 
до 10 000 лв.” се добавя “или с глоба в размер от 500 до 3000 лв.”. 

§ 46. В чл. 128в след думите “от 1000 до 3000 лв.” се добавя “или с глоба в 
размер от 500 до 1000 лв.”. 

§ 47. Член 128г се изменя така: 
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“Чл. 128г. Член на комисията за провеждане на обществена поръчка, който 
наруши чл. 69, ал. 1, чл. 70, ал. 1 или чл. 72,  ал. 1 и 2, се наказва с глоба в размер от 
100 до 300 лв.” 

§ 48. В чл. 128д след думата “договор” се добавя “преди изтичане на срока 
за обжалване на решението за определяне на изпълнител или”, а след думите “от 5000 
до 20 000 лв.” се добавя “или с глоба в размер от 1000 до 3000 лв.” 

§ 49. Създава се чл. 128е: 

“Чл. 128е. Възложител, който не вземе решение за извършване на 
предварителен подбор и решение за определяне на изпълнител на обществената 
поръчка в законоустановения срок, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 
до 3000 лв. или с глоба в размер от 200 до 1000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 се 
наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв.” 

§ 50. В чл. 129, ал. 1 думите “промени, или допълни” се заменят с “измени”, 
а след думите “от 10 000 до 50 000 лв.” се добавя “или с глоба в размер от 1000 до 5000 
лв.”. 

§ 51. В чл. 129а се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

“(1) Възложител, който не изпрати документите по чл. 45а, ал. 1 и 2 или ги 
изпрати в нарушение на чл. 45а, ал. 7 и 8, се наказва с имуществена санкция в размер 
от 5000 до 10 000 лв. или с глоба в размер от 200 до  
1000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 - с глоба в размер от 200 до 1000 лв.” 

 

2. В ал. 2 след думите “1000 до 3000 лв.” се добавя “или с глоба в размер от 
100 до 500 лв.”. 

§ 52. В чл. 129б след думите “1000 до 3000 лв.” се добавя “или с глоба в 
размер от 200 до 1000 лв.”. 

§ 53. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

“(1) Възложител по чл. 7, т. 1 - 4, който проведе състезателен диалог или 
процедура на договаряне, без да са били налице предпоставките по  
чл. 83а, чл. 84 или 90, се наказва с имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв. или с 
глоба в размер от 2000 до 10 000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 - с глоба в размер от 
2000 до 10 000 лв.” 

2. В ал. 2 след думите “от 5000 до 20 000 лв.” се добавя “или с глоба в 
размер от 2000 до 10 000 лв.”, а думите “от 500 до 3000 лв.” се заменят с “от 2000 до 
10 000 лв.” 

§ 54. Създава се чл. 130а: 

“Чл. 130а. Възложител, който сключи рамково споразумение или създаде 
динамична система за доставки за срок по-дълъг от 4 години в нарушение на чл. 93а, 
ал. 1 или чл. 93 д, ал. 1 или не изпълни задължението си за публикуване на обявление 
при система за предварителен подбор със срок по-дълъг от 3 години, се наказва с 
имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. или с глоба в размер от 1000 до 
5000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.”  

§ 55. Член 131 се изменя така: 
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“Чл. 131. (1) Възложител, който прекрати процедура, без да са налице 
основанията по чл. 39, ал. 1, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 
7000 лв. или с глоба в размер от 500 до 1000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 - с глоба 
в размер от 500 до 1000 лв. 

(2) Възложител, който открие нова процедура в нарушение на  
чл. 40, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. или с глоба в 
размер от 200 до 500 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 - с глоба в размер от 200 до 500 
лв. 

(3) Възложител, който сключи договор за обществена поръчка в нарушение 
на чл. 42, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000  
до 10 000 лв. или с глоба в размер от 1000 до 5000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 – с 
глоба в размер от 1000 до 5000 лв.” 

§ 56. В чл. 132, ал. 2 думите “ал. 6” се заменят с “ал. 3”. 

§ 57. Думите „Допълнителна разпоредба” се заменят с “Допълнителни 
разпоредби” и в тях се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 9 след думите „физическо или юридическо лице” се добавя „или 
тяхно обединение”. 

2. Точка 10 се отменя. 

3. Създава се т. 14а: 

“14а. “Общият терминологичен речник” (CPV – Common Procurement 
Vocabulary) е единна система за класификация, приложима към обществените 
поръчки, с цел да бъдат уеднаквени различните препратки, използвани от 
възложителите за описание на предмета на провежданите от тях процедури за 
възлагане на обществени поръчки. При констатирани различия между CPV и Общата 
номенклатура на икономическите дейности в Европейските общности (NACE - 
Nomenclature generale des activities economiques dans les Communautes Europeennes) или 
между CPV и Централна класификация на продуктите (CPC - Central Product 
Classification) предимство имат съответно NACE и CPC номенклатурите.” 

§ 58. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “б” се изменя така: 

 
       “Приложение № 1 
       към чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “б” 
 

 
NACE (1) 

 
 

ЧАСТ Е 
 

 
СТРОИТЕЛСТВО 

Подразде - 
ление 

Група Клас Предмет Бележки 

Код по 
СРV 

45   Строителни и монтажни 
работи 

Това подразделение включва: 

изграждане на нови сгради, 
реконструкция и ремонтни 
работи 

45000000 
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 45.1  Подготовка на 
строителната площадка 

 45100000 

  45.11 Събаряне и разчистване 
на сгради; земни работи 

Този клас включва:  

— разрушаване на сгради и 
други конструкции 

— разчистване на строителни 
площадки 

— земни работи: изкопни 
работи, отстраняване на 
замърсен пласт от почвата, 
изравняване и нивелиране на 
строителни площадки, 
работи по изкопаване на 
канали, почистване от 
камъни, взривни работи и 
др. 

— работи по подготовка на 
участъци за добив: 

— отстраняване на наноси и 
друга подготовка на 
участъци за добив 

Този клас включва също: 

— отводняване на строителна 
площадка 

— пресушаване на селско-
стопански земи и гори 

45110000 

  45.12 Сондажни и пробивни 
работи 

Този клас включва: 

— сондажни, пробивни работи 
и вземане на проби за 
строителни, геофизични, 
геологични или подобни 
цели 

Този клас изключва: 

— сондажи за петролни или 
газови кладенци, вж. 11.20 

— сондажи за водни кладенци, 
вж. 45.25 

— изкопаване на шахти,  
вж. 45.25 

— изследване на петролни и 
газови находища, гео-

45120000 
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физични, геологични и 
сеизмични проучвания,  
вж. 74.20 

 45.2  Строителни и монтажни 
работи на сгради и 
строителни съоръжения 
или на части от тях; 
гражданско строител-
ство 

 45200000 

  45.21 Строителни и монтажни 
работи по общо изграж-
дане на сгради и строи-
телни съоръжения  

Този клас включва:  

— изграждане на всякакви 
видове сгради, строителни и 
монтажни работи по общо 
изграждане  

— мостове, включително 
естакади, виадукти, тунели и 
подлези  

— преносни проводи, 
далекосъобщителни линии и 
преносни електропроводи  

— градски проводи, далеко-
съобщителни линии и 
преносни електропроводи  

— помощно градско 
строителство  

— монтаж и инсталиране на 
сглобяеми конструкции на 
място  

Този клас изключва:  

— услуги, свързани с добива на 
нефт и газ, вж. 11.20  

— инсталиране на завършени 
сглобяеми конструкции от 
части собствено производ-

45210000 с 
изключе-
ние на:  

-45213316 
45220000 
45231000 
45232000  
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ство, не от бетон, вж. под-
разделения 20, 26 и 28  

— строителни работи на 
стадиони, плувни басейни, 
спортни площадки, тенис 
кортове, голф игрища и 
други спортни съоръжения, 
вж. 45.23  

— строителни и монтажни 
работи на инсталации,  
вж. 45.3  

— довършителни строителни 
работи, вж. 45.4  

— архитектурни и нженерни 
услуги, вж. 74.20  

— услуги по управление на 
проекти, свързани със строи-
телството, вж. 74.20 

  45.22 Покривни и хидроизо-
лационни работи 

Този клас включва: 

— строителни и монтажни ра-
боти на покривни конструк-
ции  

— работи по изпълнение на 
покривни покрития  

— хидроизолационни работи 

45261000 

  45.23 Строителни и монтажни 
работи на магистрали, 
пътища, самолетни 
писти и спортни терени 

Този клас включва:  

— строителни и монтажни ра-
боти на магистрали, улици, 
пътища, други транспортни 
и пешеходни трасета  

— строителство на релсови 
пътища  

— строителство на самолетни 
писти  

— строителни работи на 
стадиони, плувни басейни, 
спортни площадки, тенис 
кортове, голф игрища и 
други спортни съоръжения  

— работи по пътна маркировка  

45212212 и 
DA03 
45230000 с 
изключе-
ние на:  
-45231000  
-45232000 
-45234115 
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Този клас изключва:  

— земни работи, вж. 45.11 

  45.24 Строителни и монтажни 
работи на хидротехни-
чески съоръжения 

Този клас включва:  

строителни и монтажни работи 
на:  

— водни канали, пристанищни 
и брегови съоръжения, яхте-
ни пристанища 
(яхтклубове), шлюзи и др.  

— язовири и диги  

— драгажни работи  

— строителни и монтажни 
работи под вода 

45240000 
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  45.25 Други специализирани 
строителни и монтажни 
работи 

Този клас включва:  

— строителни и монтажни 
работи, специализирани за 
една дейност, обща за 
различни конструкции, 
изискващи специализирани 
умения или оборудване  

— фундиране, включително 
укрепване чрез пилоти  

— строително–пробивни 
работи на кладенци за вода, 
изкопаване на шахти 

— монтажни работи на 
метални елементи  

— изливане на стома-
нобетон  

— зидарски работи  

— монтиране и демонтиране 
на скелета и платформи, 
наемане на скелета и 
платформи  

— изграждане на комини и 
промишлени пещи  

Този клас изключва:  

— даване под наем на скелета 
без изграждане и демонти-
ране, вж. 71.32 

45250000 
45262000 

 45.3  Строителни и монтажни 
работи на инсталации 

 45300000 

  45.31 Строителни и монтажни 
работи на електрически 
инсталации 

Този клас включва:  

— инсталиране в сгради или 
други строителни съоръже-
ния на:  

— електрически инсталации и 
други електрически уредби  

— далекосъобщителни системи  

— системи за електрическо ото-
пление  

45213316 
45310000 с 
изключе-
ние на:  
-45316000 
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— антени за жилищни сгради  

— пожароизвестителни сис-
теми  

— сигнално-охранителни 
системи  

— асансьори и ескалатори  

— гръмоотводи и др. 

  45.32 Изолационни строи-
телни работи 

Този клас включва:  

— инсталиране в сгради или в 
други строителни съоръже-
ния на топлоизолация, 
звукоизолация и изолация от 
вибрации  

Този клас изключва:  

— хидроизолация, вж. 45.22 

45320000 

  45.33 Строителни и монтажни 
работи на тръбопро-
водни инсталации 

Този клас включва:  

— инсталиране в сгради или в 
други строителни съоръ-
жения на:  

— водоснабдителни и кана-
лизационни инсталации  

— газови инсталации  

— отоплителни, вентила-
ционни, охладителни или 
климатични инсталации и 
тръбопроводи  

— разпръсквателни системи  

Този клас изключва:  

— монтаж на системи за 
електрическо отопление,  
вж. 45.31 

45330000 
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  45.34 Строителни и монтажни 
работи на други 
инсталации 

Този клас включва:  

— монтажни работи на 
осветителни и сигнали-
зационни системи за 
пътища, железопътни линии, 
летища и пристанища  

— монтажни работи в сгради 
или в други строителни 
съоръжения на други 
инсталации 

45234115 
45316000 
45340000 

 45.4  Довършителни строи-
телни работи 

 45400000 

  45.41 Работи по полагане на 
мазилки 

Този клас включва:  

— полагане в сгради или в 
други строителни съоръ-
жения на вътрешна и 
външна мазилка или други 
облицовъчни материали 

45410000 

  45.42 Монтажни работи на 
дограма, интериорни и 
други завършващи 
елементи 

Този клас включва:  

— монтажни работи на врати, 
прозорци, дограма, инте-
риорни и други завършващи 
елементи от дърво или други 
материали  

— довършителни работи по 
интериора, като дървени 
обшивки на тавани и стени, 
подвижни прегради и др.  

Този клас изключва:  

— полагане на паркет и други 
дървени подови настилки, 
вж. 45.43 

45420000 

  45.43 Работи по полагане на 
подови настилки и 
стенни облицовки 

Този клас включва:  

— работи по полагане в сгради 
или в други строителни 
съоръжения на:  

— керамични, бетонни или 
каменни подови настилки и 
стенни облицовки  

— паркет и други подови 
покрития  

— гъвкави подови покрития 
(килими, линолеум), вклю-
чително гумени или пласт-

45430000 
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масови  

— мозаечни, мраморни, гра-
нитни подови настилки или 
стенни облицовки  

— тапети 
  45.44 Работи по боядисване и 

стъклопоставяне 
Този клас включва: 

— вътрешно и външно 
боядисване на сгради  

— работи по боядисване на 
други обекти  

— работи по стъклопоставяне  

Този клас изключва:  

— поставяне на прозорци,  
вж. 45.42 

45440000 

  45.45 Други довършителни 
строителни работи 

Този клас включва:  

— монтаж на покрити плувни 
басейни  

— паропочистване, песъко-
струйно почистване и друго 
външно почистване на 
сгради  

— други довършителни строи-
телни работи  

Този клас изключва:  

— вътрешно почистване на 
сгради и други строителни 
съоръжения, вж. 74.70 

45212212 и 
DA04 
45450000 

 45.5  Услуги по даване под 
наем на строителни 
машини и оборудване,  
с оператор 

 45500000 

  45.50 Услуги по даване под 
наем на строителни 
машини и оборудване,  
с оператор 

Този клас изключва:  

— даване под наем на строи-
телни машини и оборудване, 
без оператор, вж. 71.32 

45500000 

 

(1)Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета от 9 октомври 1990 г. относно статистическата класификация по икономически 
дейности в Европейската общност (ОВ L 293, 24.10.1990 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕИО)  

№ 761/93 на Комисията (ОВ L 83, 3.4.1993 г., стр. 1).  

„ 
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§ 59. Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 се изменя така: 

        „Приложение № 2 
        към чл. 5, ал. 1, т. 1 

Категория 
№ 

Услуги 
Референтен № по 

СРС(1) 
Референтен № по СРV 

1 Услуги по поддръжка и 
ремонт  

6112, 6122, 633, 886  
От 50100000-6 до 50884000-5 (с изключение 
на нoмepa oт 50310000-1 до 50324200-4 и 
50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 
50243000-0) и от 51000000-9 до 51900000-1  

2 Услуги, свързани със 
сухопътен транспорт (2), 
включително услуги с 
блиндирани превозни 
средства и куриерски услуги, 
без транспортиране на поща  

712 (с изключение 
на 71235), 7512, 
87304  

От 60100000-9 до 60183000-4 (с изключение 
на 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6) и  
от 64120000-3 до 64121200-2  

3 Услуги по въздушен превоз: 
превоз на пътници и стоки, с 
изключение на превоз на 
поща  

73 (с изключение на 
7321)  От 60410000-5 до 60424120-3 (с изключение 

на 60411000-2, 60421000-5) и 60500000-3 
От 60440000-4 до 60445000-9  

4 Превоз на поща по земя (2) и 
по въздух  

71235, 7321  60160000-7,60161000-4  
60411000-2, 60421000-5  

5 Услуги, свързани с 
далекосъобщения  

752  
От 64200000-8 до 64228200-2 72318000-7 и  
от 72700000-7 до 72720000-3  

6 Финансови услуги:  
а) застрахователни услуги 
б) банкови и инвестиционни 
услуги (3)  

ex 81, 812, 814  От 66100000-1 до 66720000-3 (3)  

7 Компютърни услуги и 
свързани с тях услуги  

84  От 50310000-1 до 50324200-4  
от 72000000-5 до 72920000-5 
(с изключение на 72318000-7 и от 72700000-7 
до 72720000-3), 79342410-4  

8 Услуги, свързани с научни 
изследвания и разработки (4)  

85  От 73000000-2 до 73436000-7  
(с изключение на 73200000-4, 73210000-7, 
73220000-0  

9 

Услуги по счетоводство, одит 
и водене на счетоводни книги  862  От 79210000-9 до 79223000-3  

10 Услуги по проучване на 
пазара и извършване на 
анкети  

864  
От 79300000-7 до 79330000-6 и 79342310-9, 
79342311-6  

11 Консултантски услуги, 
свързани с управление (5) и 
свързани с тях услуги  

865, 866  От 73200000-4 до 73220000-0 
от 79400000-8 до 79421200-3  
и  
79342000-3, 79342100-4  
79342300-6, 79342320-2 
79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 
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98362000-8  

12 Архитектурни услуги, 
инженерингови услуги и 
интегрирани инженерингови 
услуги; услуги по градско 
благоустройство и 
ландшафтна архитектура; 
услуги, свързани с научни и 
технически консултации; 
услуги, свързани с 
технически изпитвания и 
анализи  

867  От 71000000-8 до 71900000-7 (с изключение 
на 71550000-8) и 79994000-8  

13 Рекламни услуги  871  От 79341000-6 до 79342200-5  
(с изключение на 79342000-3 и 79342100-4  

14 Услуги по почистване на 
сгради и услуги по 
управление на частни имоти  

874, от 82201 до 
82206  От 70300000-4 до 70340000-6 и  

от 90900000-6 до 90924000-0  

15 Услуги, свързани с издаване 
и отпечатване на базата на 
такса или на базата на 
договореност  

88442  От 79800000-2 до 79824000-6  
От 79970000-6 до 79980000-7  

16 Услуги, свързани с 
поддръжка и почистване на 
уличната мрежа и със 
сметосъбиране; канализа-
ционни и отводнителни 
услуги и свързани с тях 
услуги  

94  От 90400000-1 до 90743200-9 (с изключение 
на 90712200-3 

От 90910000-9 до 90920000-2 и 50190000-3, 
50229000-6  

50243000-0  
 
(1) 

СРС номенклатура (временен вариант) за определяне приложното поле на Директива 92/50/ЕИО.  
(2)  

C изключение на услугите, свързани с железопътен превоз, които влизат в категория 18.  
(3)  

C изключение на обществените поръчки за финансови услуги, свързани с емисия, покупка, продажба и трансфер на ценни книжа или други 
финансови инструменти, както и услуги, извършвани от централни банки. Изключени са също така: обществените поръчки, които имат за 
предмет на дейност купуване или наемане, независимо по какъв финансов начин, на терени, съществуващи сгради или други недвижими 
имоти или които се отнасят до права върху тези имоти; въпреки това договорите за финансови услуги, сключени едновременно, 
предварително или по-късно от договора за покупка или наемане, независимо от формата им, попадат в полето на действие на настоящата 
директива.  
(4)  C изключение на обществените поръчки за услуги, свързани с научно-изследователска и развойна дейност, различни от тези, ползите от 
които принадлежат изключително на договарящия орган и/или възложителя на поръчките при упражняването на собствената им дейност, при 
условие че извършената услуга е заплатена изцяло от договарящия орган и/или възложителя.  
(5) 

C изключение на услуги, свързани с арбитраж и сключване на помирително споразумение.  

 

„ 
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§ 60. Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 се изменя така: 

         “Приложение № 3 
         към чл. 5, ал. 1, т. 2 

 

Категория 
№ 

Услуги 
Референтен № по 

СРС (1) 
Референтен № по СРV 

17 Хотелиерски и 
ресторантьорски услуги  

64  От 55100000-1 до 55524000-9 и от 
98340000-8 до 98341100-6  

18 Услуги, свързани с 
железопътен транспорт  

711  От 60200000-0 до 60220000-6  

19 Транспортни услуги по вода  72  От 60600000-4 до 60653000-0 и от 
63727000-1 до 63727200-3  

20 Допълнителни и 
спомагателни транспортни 
услуги  

74  От 63000000-9 до 63734000-3  
(с изключение на 63711200-8, 
63712700-0, 63712710-3 и от 63727000-
1 до 63727200-3) и 98361000-1  

21 Юридически услуги  861  От 79100000-5 до 79140000-7  

22 Услуги, свързани с наемане 
на работна ръка и 
осигуряване на персонал (2)  

872  От 79600000-0 до 79635000-4  
(с изключение на 79611000-0, 
79632000-3, 79633000-0) и от 
98500000-8 до 98514000-9  

23 Услуги по разследване и 
осигуряване на безопасност, 
без услуги, свързани с 
блиндирани превозни 
средства  

873 (с изключение 
на 87304)  

От 79700000-1 до 79723000-8  

24 Услуги, свързани с 
образование и 
професионална подготовка  

92  От 80100000-5 до 80660000-8 (с 
изключение на 80533000-9, 80533100-
0, 80533200-1  

25 Социални и санитарни 
услуги  

93  79611000-0 и от 85000000-9 до 
85323000-9 (с изключение на 
85321000-5 и 85322000-2  

26 Услуги със занимателен, 
културен и спортен характер 
(3)  

96  От 79995000-5 до 79995200-7 и от 
92000000-1 до 92700000-8 
(с изключение на 92230000-2, 
92231000-9, 92232000-6  

27 Други услуги    

(1) СРС номенклатура (временен вариант) за определяне приложното поле на Директива 92/50/ЕИО.  
(2) С изключение на обществените поръчки за наемане на работна ръка.  
(3) С изключение на обществените поръчки, имащи за цел закупуване, развитие, индивидуална или съвместна продукция на програми 
от организации, занимаващи се с радиоразпръскване, и обществените поръчки, които се отнасят до времето на излъчване. 

” 

§ 61. В приложение № 4 думите „към чл. 45а, ал. 1, т. 1, буква ”а” се 
заменят с „към чл. 45а, ал. 2”. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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§ 62. В § 6 от Преходните и заключителните разпоредби думите  
“по чл. 7, ал. 1, т. 5” се заменят с “по чл. 7, т. 5 и 6”. 

§ 63. Процедурите, открити с решение преди влизането в сила на този 
закон, се приключват по досегашния ред. 

§ 64. Средствата, предвидени в § 6, т. 2 за 2008 г., се отпускат при наличие 
на финансов ресурс в рамките на държавния бюджет за 2008 г. 

§ 65. (1) Когато възложителят по договори за обществени поръчки, 
финансирани със средства по Програма ФАР, е ръководител на програма, в комисиите 
за провеждане на процедурите възложителят задължително включва независим юрист. 

(2) Юристът по ал. 1 не може да е служител на Изпълнителната агенция по 
ФАР по смисъла на Меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд 
между Европейската комисия и правителството на Република България, ратифициран 
от Народното събрание на 11 февруари 1999 г., или служител на бенефициента. 

(3) След приключване на процедурата юристът по ал. 1 изготвя и представя 
на националния ръководител доклад за работата на комисията. 

(4) Изискванията по ал. 1 и 2 се прилагат до приключване изпълнението на 
програма ФАР. 

§ 66. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ., 
бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2002 г., бр. 20, 31, 39, 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 
115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г. и 
бр. 59 от 2007 г.) се правят следните изменения: 

1. В чл. 5, ал. 2 думите “от Министерския съвет” се заменят с  
“в Закона за обществените поръчки”. 

2. В § 8 от Допълнителните разпоредби думите “и 2” се заличават. 

§ 67. Законът влиза в сила от 1 октомври 2008 г. 
 

Законът е приет от XL Народно събрание на …………   …………… 2008 г. 
и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

(Георги Пирински) 



�

РЕЛЕВАНТНИ АКТОВЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

 

ДИРЕКТИВА 2004/17/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, 
енергетиката, транспорта и пощенските услуги 

ДИРЕКТИВА 2004/18/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, услуги и доставки 

ДИРЕКТИВА 89/665/ЕИО НА СЪВЕТА от 21 декември 1989 г. относно 
координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, 
отнасящи се до прилагането на процедурите за преразглеждане при възлагане на 
обществени поръчки за доставки и за строителство 

ДИРЕКТИВА 92/13/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 г. за координиране 
на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прилагането на 
правилата на Общността по възлагане на обществени поръчки на субекти, извършващи 
дейност във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния сектор  

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1564/2005 НА КОМИСИЯТА от 7 септември  
2005 г. за установяване на стандартни формуляри за публикуването на обявления в 
рамките на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с 
Директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1422/2007 НА КОМИСИЯТА от 4 декември  
2007 г. за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета по отношение на прилаганите от тях прагове за процедурите за възлагане на 
обществени поръчки 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 213/2008 НА КОМИСИЯТА от 28 ноември  
2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на 
Съвета относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV), 
и на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки, във връзка 
с ревизирането на CPV 
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МОТИВИ 
 

ÊÚÌ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 
 

Последните съществени промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) са 
в сила от 1 юли 2006 г. С тях са въведени изискванията на Директива 2004/18/ЕО и 
Директива 2004/17/ЕО и са направени някои изменения, съобразени със специфичните 
условия в страната. 

Проучването на резултатите от приблизително двегодишния период на 
неговото прилагане, както и мониторингът на пазара на обществените поръчки показват 
необходимостта от изменение на някои разпоредби. Динамично променящата се 
икономическа среда в страната, както и проблемите, възникнали при усвояване на 
средствата от структурните фондове на Европейския съюз, пораждат нуждата от 
развитие на нови контролни механизми най-вече в областта на предварителния контрол. 
От друга страна, често променящото се национално законодателство в стремежа да се 
постигне пълно съответствие с разпоредбите на Европейския съюз в дадена област в 
определени случаи води до противоречия с действащи в друга област нормативни 
актове. Това налага да се отстранят възникнали колизии. На последно място, но не и по 
значение, практическото прилагане на закона и свързаната с него методология разкриват 
пропуски или неточности в редакцията на някои правни норми, които следва да се 
поправят. 

Целта на предлагания законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
обществените поръчки е да се усъвършенства нормативната уредба по обществени 
поръчки при запазване на съответствието с европейските разпоредби в тази област; да се 
улеснят субектите в провеждането на процедурите за възлагане на договори; да се 
изгради ефективен апарат за предварителен контрол и да се подобрят условията за 
правилното, точно и еднакво прилагане на законодателството, което ще благоприятства 
и бизнес климата в страната. 

Предлаганите в законопроекта промени са в следните насоки: 

1. С изменението на чл. 8, ал. 2 се прецизира разпоредбата, забраняваща на 
възложителя да използва упълномощаването като начин за заобикаляне на закона. 
Нарушението е налице, когато чрез упълномощаване възложителят разделя поръчката, 
за да приложи по-лек режим за провеждане на процедурата. 

2. Промяната в чл. 12, ал. 1, т. 11 има за цел прецизиране по отношение на 
действащия ред поради промени в Закона за здравното осигуряване. 

3. С изменението на чл. 14, ал. 1 се повишават т. нар. национални стойностни 
прагове, които определят приложимата процедура за възлагане на обществени поръчки. 
Размерът на увеличението е съобразен с процента на годишната инфлация в страната. 
Мониторингът на пазара на обществените поръчки през 2007 г., осъществен чрез анализ 
на данните, постъпващи в Регистъра на обществените поръчки, показва нарастване на 
стойностите на възложените договори, което до известна степен е и в резултат на 
непрекъснато увеличаващите се цени на стои, услуги и строителство. По тази причина 
за средства, които доскоро са разходвани след провеждане на процедури по облекчения 
ред за възлагане на малки обществени поръчки, сега се прилага по-утежнения режим на 
закона. Това обстоятелство затруднява и двете страни в процеса на възлагане 
(възложители и участници) и се отразява особено неблагоприятно при усвояване на 
средствата от структурните фондове. С предлаганата промяна се цели да се улеснят 
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субектите на обществени поръчки, като разходите на възложителите продължават да се 
извършват по строго регламентирани, но облекчени от гледна точка на сроковете 
правила,  
т. е. по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП). Запазва 
се принципният подход, при който всеки разход се предшества от прозрачна и публична 
процедура за избор на изпълнител. 

4. В Европейския съюз стойностните прагове за прилагане на директивите се 
актуализират периодично с регламенти, последният от които е Регламент 1422/2007 г. на 
Европейската комисия. Следва да се отбележи, че някои държави членки директно 
възприемат праговете от регламента като национални прагове. Предлаганите промени в 
стойностите по чл. 14, ал. 1 все още са далеч от европейските, но това е стъпка на 
доближаване към тях. Във връзка с това най-съществена е промяната в стойността при 
конкурса за проект, която е увеличена от 30 000 на 100 000 лв. Това не е в противоречие 
с общностните правила, тъй като в посочения регламент стойностите за тази процедура 
са еднакви със стойностите на доставките и услугите. 

5. Изменението на чл. 15, ал. 2 също е в посока прецизиране на 
съществуващия текст, така че да се избегне възможността разпоредбата да се тълкува 
неправилно. 

6. Съгласно чл. 17 от ЗОП държавната политика в областта на обществените 
поръчки се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката, който е 
подпомаган от Агенцията за обществени поръчки (АОП). Видно от правомощията на 
изпълнителния директор, регламентирани в чл. 19, ал. 2 от ЗОП, АОП е отговорна за 
подготовката на нормативни актове. Тя е органът, който предоставя методология и 
осъществява мониторинг на пазара на обществените поръчки. Агенцията за обществени 
поръчки оказва разнообразна помощ на възложителите, участниците и кандидатите при 
провеждане на процедурите за възлагане на договори за обществени поръчки. Агенцията 
поддържа съвременна електронна база данни за всички открити и приключили 
процедури. Нейните функции позволяват да се намесва активно и да влияе на пазара на 
обществените поръчки. Същевременно, за да е в състояние да изпълни мисията си и да 
покрие широкия спектър от задачи със сравнително малък състав, тя се нуждае от 
поддържане на стабилен и мотивиран екип от добри професионалисти. За укрепване и 
развитие на административния й капацитет и най-вече за неговото запазване е 
необходимо допълнително материално стимулиране. Имайки предвид заплащането при 
останалите органи с правомощия в областта на контрола и обжалването на 
обществените поръчки – Сметната палата, Комисията за защита на конкеренцията и 
Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), както и субектите, прилагащи 
това законодателство, предлаганите промени се стремят към постигане на баланс в 
съществените разлики при заплащането с цел запазване на кадрите. Във връзка с това 
новите ал. 4 и 5 на чл. 18 от законопроекта предвиждат отпускане на средства за 
допълнително материално стимулиране, както и ред за тяхното разходване, аналогичен 
на този, въведен за други органи с компетенции в областта на обществените поръчки, 
които също са част от изпълнителната власт, например АДФИ. 

7. С предлаганото в законопроекта изменение на чл. 19 се прецизират 
правомощията на изпълнителния директор на АОП. Измененията са в няколко насоки: 

а) промяната в ал. 2, т. 3 поставя акцента върху възможността за преценка от 
страна на изпълнителния директор преди да предприеме действия, свързани с 
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обжалване, и прецизира началния административен акт – решението за откриване на 
процедура за обществена поръчка; 

б) чрез промяната в ал. 2, т. 15 задължението за предоставяне на информация 
се привежда в съответствие с изградените възможности на Регистъра на обществените 
поръчки, чрез който на практика се реализира тази функция; 

 

 

в) чрез промяната в ал. 2, т. 22 се създава основа за реализиране на 
правомощието на изпълнителния директор, свързано с определянето на процедурите със 
стойности над т. нар. европейски прагове, които ще бъдат обект на предварителен 
контрол; 

г) с т. 24 се създава ново правомощие на изпълнителния директор, което 
обхваща проверка на обявленията за откриване на процедури, изпращани до агенцията 
за публикуване в Регистъра на обществените поръчки; при констатиране на нередности 
възложителят се уведомява незабавно, без да му се отнема правото сам да решава и да 
преценява последиците от своите действия. Целта на тази проверка е да се открият и 
отстранят на възможно  
най-ранен етап пороците в дадена процедура; подобна практика е въведена и в други 
страни – членки на Европейския съюз; 

д) промяната в ал. 5 на чл. 19 е с оглед постигане на прецизност по 
отношение наименованието на Общия терминологичен речник на обществените 
поръчки; аналогични са и промените в чл. 23, ал. 5 и чл. 25, ал. 2, т. 4; 

е) с отменянето на чл. 19, ал. 6 отпада необходимостта годишният доклад на 
агенцията да се приема от Министерския съвет; остава приложим общият ред за 
подобни администрации – докладът да се представя в Министерството на икономиката и 
енергетиката, към което агенцията е второстепенен разпоредител. 

8. С предлаганите промени в чл. 20а се доразвива функцията на 
наблюдателите от АОП като форма на предварителен контрол. Наблюдателите са 
служители на агенцията, които в качеството си на независими експерти следят за 
законосъобразното възлагане на обществените поръчки. Съществена по отношение на 
дейността им е промяната, съгласно която на контрол подлежи не само работата на 
комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, но и всички останали 
действия на възложителите. Наблюдателите ще проследяват процедурата от нейното 
откриване до приключването й с подписване на договор за обществена поръчка или с 
решение за прекратяване. За целта се предвижда създаване на специализирано звено в 
агенцията, чиято численост да обезпечава ефективен контрол над около 10 на сто от 
процедурите, които ще се обявяват в „Официален вестник” на ЕС. При констатиране на 
нарушения на възложителя ще се дават препоръки. Когато препоръките не се вземат 
предвид, изпълнителният директор на агенцията уведомява контролните органи. С оглед 
засилване на превантивния ефект е осигурена публичност на действията на 
наблюдателите чрез възможността за публикуване на информация от изготвените 
доклади за наблюдаваните процедури на страницата на агенцията в интернет. С 
посочените промени в голяма степен се отговаря на изискването за повишаване ролята 
на контрола и особено на предварителния контрол в процеса на възлагане на 
обществени поръчки. 
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9. С изменението на чл. 21, ал. 3, 4 и 5 се прецизира уредбата в закона, 
отнасяща се до Регистъра на обществените поръчки. Като основно средство за 
гарантиране спазването на принципите за публичност и прозрачност регистърът дава 
неограничен достъп до информацията, касаеща процедурите за обществени поръчки. По 
тази причина е важно тя да постъпва на български език, както и да се въведат правила и 
ред, които осигуряват безпроблемното функциониране на електронната база данни. 
Своевременното и точно публикуване на постъпилите в регистъра документи изисква те 
да се изпращат по начин и във вид, съвместими с техническите изисквания за работата 
му. 

Информацията, съдържаща се в регистъра, позволява да се подготвят за 
изпращане и ежегодните статистически отчети до Европейската комисия, поради което 
отпада задължението на възложителите, регламентирано в досегашната ал. 4. 

10. Със създаването на нова ал. 7 в чл. 27 се въвежда забрана, която цели 
преодоляване на неправилната практика за използване на изискванията по чл. 50 и 51 
като показатели за оценка на офертите, когато избраният критерий е икономически най-
изгодна оферта. 

11. Промяната в чл. 28, ал. 3 е в отговор на критиките, че възложителят 
необосновано определя твърде високи цени на документацията, което възпрепятства 
участието на лица в процедурите. С новата редакция се предвижда цената за закупуване 
на документацията да не е по-висока от стойността на разходите за нейното копиране. 

С предвиденото изменение на чл. 28, ал. 4 се премахва съвпадането на 
крайните срокове за закупуване на документи и за получаване на оферти или заявления. 
Възможността продажбата на документация от възложителя да се реализира до крайния 
срок за получаване на оферти или заявления на практика е безполезна, тъй като не 
остава време на заинтересуваните лица да искат разяснения, както и да се подготвят за 
участие в процедурата. С предлаганите промени се определят срокове, съответно 10 и 3 
дни, съобразени с вида и продължителността на процедурата. 

12. С измененията на чл. 34 и 35 се предвижда увеличаване състава на 
комисията от трима най-малко на петима членове и се прецизират правилата за нейната 
работа. С оглед засилване на гаранциите за законосъобразност и прозрачност при 
действията на комисията се дава възможност в нея да се включват експерти от други 
администрации и/или представители на неправителствени организации. 

13. Досегашната практика показа необходимост от прецизиране на 
разпоредбите, които позволяват промяна на сключените договори за обществени 
поръчки на основание чл. 43, ал. 2. Едно от най-често срещаните затруднения е свързано 
с прилагането на тази възможност в случаите на държавно регулирани цени. С 
предлаганата редакция това основание се допълва чрез въвеждане на две нови 
изисквания. 

14. Предлаганата изцяло нова редакция на чл. 45а е следствие от реда за 
определяне на стойностните прагове предвид членството на страната в Европейския 
съюз. Директното прилагане на регламентите в националното законодателство (чл. 249 
от Договора за създаване на Европейската общност) налага промяна в ал. 1 - 3 от 
посочената разпоредба, приета преди датата на присъединяването и съответно 
съобразена с условията през този период. Новата редакция на останалите алинеи на чл. 
45а дава по-прецизна уредба на досегашния ред, без да го променя по същество. 
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15. Промените в чл. 47 имат за цел преодоляване на проблемите, установени 
в хода на прилагането на тази разпоредба. В ал. 4 е регламентирано изискване за 
представяне на декларации за наличие или липса на определени обстоятелства от 
управителя, съответно членовете на управителните органи на кандидатите или 
участниците. Това създава затруднения както за мултинационалните компании, които 
все по-често участват в процедури за възлагане на обществени поръчки, така и за 
големите национални компании с многочислени органи за управление. Предлаганата 
промяна внася яснота по отношение на лицата, които следва да представят исканите от 
възложителя документи чрез препращане към съответните разпоредби от Търговския 
закон. 

Съгласно чл. 47, ал. 9 при подписване на договора за обществена поръчка 
участникът, определен за изпълнител, следва да представи документи от съответните 
компетентни органи, с които да докаже обстоятелствата, декларирани от него на по-
ранен етап. Същевременно в чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър (ЗТР) е 
указано, че когато е посочен единен идентификационен код (ЕИК), държавните органи, 
органите на местно самоуправление и местна администрация и лицата, упражняващи 
публична функция, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в 
търговския регистър. Налице е противоречие между разпоредбите на ЗОП и ЗТР, което е 
преодоляно чрез създаването на новата ал. 10 на  
чл. 47. В резултат на промяната в посочените случаи участниците, които са вписани в 
търговския регистър, вече нямат задължение да представят документи за доказване на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2,  
т. 1 от ЗОП. В тази връзка са промените в § 21 и 28 от законопроекта. 

Едно от съществените изменения в проекта, насочено към засилване на 
публичността и прозрачността при възлагане на обществените поръчки, е свързано с чл. 
68, ал. 4, 5 и 8 и новия чл. 69а. Чрез предложените разпоредби се дава възможност не 
само при отваряне на офертите, но и при отваряне на плика с ценовите предложения да 
присъстват освен заинтересуваните лица и представители на медиите и 
неправителствените организации. Важна стъпка срещу възможността за манипулиране 
на класирането е изискването, регламентирано в чл. 69а, ал. 4. С него се предвижда при 
критерий „икономически най-изгодна оферта” комисията преди отваряне на ценовото 
предложение и оповестяване на предлаганата цена да обяви пред присъстващите 
резултатите, получени до момента от оценяването на офертите по останалите 
показатели. 

17. С изменението на чл. 90, ал. 1, т. 7 и чл. 103, ал. 2, т. 6 се цели пълно 
въвеждане на разпоредбите на чл. 31, т. 3 на Директива 2004/18/ЕО и на чл. 40, т. 3, 
буква „л” на Директива 2004/17/ЕО. 

18. Със законопроекта са допълнени и прецизирани основанията за 
нищожност на договорите за обществени поръчки. С промените в ал. 2 на  
чл. 120а се въвеждат две нови хипотези. Те се отнасят за договорите, които 
възложителите сключват преди изтичане на срока за обжалване на решението за 
определяне на изпълнител или преди влизане в сила на определението по искането за 
налагане на временна мярка „спиране на процедурата”. Посочените нарушения сериозно 
засягат правата и интересите на участниците в процедурата, тъй като на практика правят 
невъзможно упражняването на правото на обжалване (чл. 120, ал. 3 от ЗОП). Целта е да 
се възпрепятства възможността възложителите да се ползват от права от собственото си 
неправомерно поведение. 
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19. С изменението на чл. 121а се предлага увеличение от 50 000 на 500 000 
лв. в горната граница на размера на обезпечението за налагане на временна мярка, като 
се запазва изискването за максимален размер, не по-голям от 1 на сто от стойността на 
поръчката. Размерът е изравнен с размера, предвиден в Закона за концесиите. Целта на 
предлаганата промяна е да не се допуска необосновано искане за спиране на 
процедурата при обществени поръчки, чиито стойности са в особено големи размери. 

20. Важна част от промените в законопроекта се отнася за 
административнонаказателната уредба. Във всички разпоредби са направени 
редакционни промени с оглед постигане на яснота при налагане на наказание на 
възложителите, когато те са физически лица. 

Новата редакция на чл. 128г е насочена към по-голямо ангажиране на 
отговорността на комисията. Предвидени са глоби за членовете на комисии, които 
нарушават задълженията си по чл. 69, ал. 1, чл. 70, ал. 1 и  
чл. 72, ал. 1 и 2. Неспазването на разпоредбите в посочените случаи води до съществени 
пороци в провежданата процедура. 

С допълването на чл. 128д се въвежда санкция за възложителите, които 
сключват договор за обществена поръчка преди изтичане на срока за обжалване на 
решението за избор на изпълнител. С това решение практически приключва процедурата 
и затова неговото обжалване е последната възможност за участниците да защитят совите 
интереси. Това е едно от тежките нарушения на закона, съответно Директива 
2007/66/ЕО, като се има предвид, че сключването на договора слага край на 
възможността за обжалване на конкретната процедура. 

Предложени са и някои нови състави с цел да се преодолее ненаказуемостта 
за нарушения, констатирани в практиката на контролните органи - чл. 129а, чл. 130, чл. 
130а, чл. 131 и др. 

21. Приложения № 1, 2 и 3 към законопроекта са приведени в съответствие с 
изискванията на Регламент № 213 от 2008 г. на Европейската комисия относно Общия 
терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV). 

22. В изпълнение на т. 20 от Плана за действие за изпълнение на мерките по 
писмо на генералния директор Майкъл Лий от 8 май 2008 г. е въведен § 64 от 
законопроекта, с който се предвижда участие на независим правен експерт в комисиите 
за провеждане на процедури, финансирани със средства по програмите ФАР и ИСПА. 
Този експерт се определя от националния ръководител и изготвя до него независим 
доклад за работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите. 

23. Поправката на § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на 
законопроекта е техническа, тъй като в сегашната редакция не е отразено изменението в 
чл. 7, което е в сила от 1 юли 2006 г. 

С предлаганите промени се постига прецизиране на разпоредбите на закона, 
което ще улесни неговото разбиране и правилно прилагане. 

Очакваните резултати от прилагането на законопроекта са в няколко насоки: 

С въвеждането на промените ще се създадат по-добри условия за правилното, 
точно и еднакво прилагане на законодателството. 

Укрепването и развитието на капацитета на АОП, като орган с важни 
правомощия в тази област, следва да повлияе позитивно на пазара на обществените 
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поръчки, както и да спомогне за по-доброто интегриране с останалите държави - членки 
на Европейския съюз. От друга страна, засилването на предварителен контрол през 
целия период на провеждането на процедурите и въвеждането на допълнителни санкции 
ще доведе до намаляване на нарушенията в значителна степен. 

Премахването на ненужни усложнения, както и опростяването на някои от 
изискванията в провеждането на процедурите ще окаже благоприятно влияние за 
повишаване активността за участие на бизнеса в надпреварата за възлагане 
изпълнението на договори за обществени поръчки. Така ще се засили конкуренцията 
между търговците и ще се стимулира икономиката на страната в средносрочен и 
дългосрочен аспект. 

Предлаганите промени в законопроекта за изменение и допълнение на Закона 
за обществените поръчки не са в противоречие с европейските актове, които 
регламентират отношенията в областта на обществените поръчки. 
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