
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  
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., бр. 59 от 2007 г. и 

бр. 94, 98 и 102 от 2008 г.) 

 

 

 

§ 1. В чл. 19, ал. 2, т. 22 думите “осъществява 

съвместно с” се заменят с “участва в осъществявания от”, 

думата “оперативни” се заменя със “съответните” и думите 

“чиито стойности са равни или по-високи от посочените в 

регламента по чл. 45а, ал. 1 и се финансират напълно или 

частично със средства от европейските фондове” се заменят с 

“финансирани напълно или частично със средства от европейските 

фондове, както следва: 

а) за строителство на стойност, равна или по-висока от 

посочената в регламента по чл. 45а, ал. 1; 

б) за доставка или услуга на стойност, равна или по-

висока от 1 000 000 лв., и когато през последните две години 

при бенефициента са установени нарушения при провеждане на 

процедури за възлагане на обществени поръчки с влязло в сила 

наказателно постановление или решение на орган по обжалване.” 

§ 2. В чл. 20а се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 1 т. 3 се изменя така: 

“3. протоколите или докладите от работата на 

комисиите.” 

2. В ал. 2: 

а) в т. 1 думата “предварителен” се заличава; 

б) в т. 2: 

аа) в основния текст думата “предварителен” се 

заличава; 

бб) в буква “б” думите “конкретната оперативна” се 

заменят със “съответната”;  
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в) точка 3 се изменя така: 

“3. становище на управляващия орган на съответната 

програма или междинното звено относно откриването на 

процедурата, изготвено във връзка с докладите по т. 1 и 2;” 

г) в т. 4 в началото се добавя “възможност за”, думата 

“оперативните” се заменя със “съответните”, думите 

“съответното междинно звено” се заменят с “междинните звена”, 

а след думата “членове” се добавя “или наблюдатели”; 

д) точка 5 се изменя така: 

“5. становище по протоколите или докладите от работата 

на комисиите, изготвено в срок 5 работни дни след тяхното 

получаване.” 

3. В ал. 3: 

а) в изречение първо навсякъде думата “контролът” се 

заменя с “дейностите”, думите “и 3” се заличават, думите “т. 

2, 4 и 5“ се заменят с  

“т. 2-5”, думата “оперативните” се заменя със “съответните” и 

думите “упълномощени от тях междинни” се заменят с 

“междинните”; 

б) в изречение второ след думата “Координацията” се 

добавя “и организацията”, а думата “оперативните” се заменя 

със “съответните”. 

4. В ал. 5 думата “оперативна” се заличава. 

5. В ал. 7 думата “докладите” се заменя с 

“документите”, а след думите “т. 1-3” се добавя “и 5”. 

6. В ал. 8 думите “отказва финансиране” се заменят с 

“може да не одобри разходите за възложената обществена поръчка 

в рамките”. 

7. В ал. 9 думата “упражняване” се заменя с 

“осъществяване”. 

§ 3. В чл. 73, ал. 1 се създава изречение второ:  

“При осъществяване на предварителния контрол по чл. 

19, ал. 2,  

т. 22 срокът за издаване на решението започва да тече от 

получаване на становището по чл. 20а, ал. 2, т. 5.” 

§ 4. В Допълнителните разпоредби се създава т. 1а: 

“1а. “Европейските фондове” са Структурните фондове, 

Кохезионният фонд, Европейският земеделски фонд за развитие на 

селските райони и Европейският фонд за рибарство.“ 

 

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 5. (1) Предварителният контрол по чл. 20а се прилага 
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върху процедури за възлагане на обществени поръчки, които се 

провеждат в изпълнение на проекти, одобрени след 1 януари 2009 

г.  

(2) За Оперативна програма “Транспорт” контролът по 

ал. 1 се прилага за процедури за възлагане на обществени 

поръчки, които се провеждат след влизането в сила на този 

закон. 

 

 
Законът е приет от ХL Народно събрание на ……………………… 

2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното 

събрание. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

(Георги Пирински) 

 

 

 



 

МОТИВИ 

 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

обществените поръчки 

 

 

Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените 

поръчки (ДВ, бр. 94 от 2008 г.) въвежда предварителен контрол върху 

процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани напълно или 

частично със средства от европейските фондове. Целта на този контрол  е 

създаването на предпоставки за законосъобразно възлагане на обществените 

поръчки при спазване на правилата за отпускане на финансови средства и в 

съответствие с условията, при които е одобрен проектът от управляващия орган 

на съответна оперативна програма. Предвидено е условията и редът за 

осъществяване на контрола да се уредят с акт на Министерския съвет. 

Така регламентираният предварителен контрол се нуждае от 

прецизиране в няколко насоки. Промените не засягат контрола по същество, а 

само разширяват и конкретизират неговия обхват, което ще гарантира 

ефективното му прилагане.   

Съгласно чл. 19, ал. 2, т. 22 от действащия Закон за обществените 

поръчки предварителният контрол се осъществява съвместно от управляващите 

органи на оперативните програми и Агенцията по обществени поръчки. При 

тази редакция извън обхвата на контрола остават някои програми, които също 

се финансират със средства от европейски фондове, например Програмата за 

развитие на селските райони и Програмата за развитие на сектор „Рибарство”.  

Същевременно в сегашната редакция се посочва, че контролът 

обхваща процедури, чиито стойности са над праговете, определени с 

регламента по чл. 45а от Закона за обществените поръчки, без да е указано как 

ще се определят тези процедури. 

С предлаганите промени тези два недостатъка се отстраняват, като се 

разширява обхватът и в него се включват други програми, за изпълнението на 

които се отпускат средства от Европейския съюз. Дефинират се и критериите, 

по които ще се определят процедурите, подлежащи на контрол, в зависимост от 

обекта на обществената поръчка, стойността и допуснатите нарушения от 

възложителите. С оглед правилното разпределяне на правомощията е 

прецизирано и участието на Агенцията по обществени поръчки като част от 

контролните процедури. 

С изменението на чл. 20а, ал. 2, т. 3 вместо  задължението на 

служителите от Агенцията по обществени поръчки да участват като 

наблюдатели, се въвежда изискване за изготвяне на становище от управляващия 

орган относно стартиране на процедурата. По този начин се избягва 

дублирането на контролни функции от агенцията и управляващите органи. 
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Акцентът на контрола се поставя върху последните, тъй като те носят цялата 

отговорност за правилното разходване на евросредствата. Наред с това 

правомощията на агенцията в областта на предварителния контрол се запазват, 

тъй като тя е задължена да проверява цялата документация преди провеждане 

на процедурата.  

С промяната на чл. 20а, ал. 2, т. 4 се дава възможност за преценка от 

страна на управляващите органи относно начина на участие на техния служител 

при работата на комисиите за провеждане на процедури. Предложението е 

съобразено както със спецификата на отделните програми, така и с 

изискванията, въз основа на които всяка от програмите е получила акредитация 

от Европейската комисия. 

С изменението на чл. 20а, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 5 се прецизира етапът от 

процедурата, на който приключва предварителният контрол. Съгласно новата 

редакция управляващите органи на програми ще проверяват протокола или 

доклада от работата на комисията, а не  проекта на решение за избор на 

изпълнител. Новата промяна кореспондира с принципа, че възложителят носи 

отговорност за процедурата и следва да разполага с цялата информация за нея, 

преди да вземе заключително решение за приключването й.   

С допълнението на чл. 73, ал. 1 се променя началният момент на 

срока за взимане на решение от възложителя, като се отчита периодът за 

провеждане на предварителния контрол от управляващия орган.  

С новия параграф в Преходните и заключителните разпоредби на 

законопроекта се очертава кръгът на проектите, за които ще се прилага 

контролът, с оглед момента на тяхното одобряване. Целта на предложението е 

да се осигури възможност на управляващите органи да приведат условията за 

кандидатстване по отделните програми в съответствие с изискванията на 

закона. 

Предложени са и някои редакционни промени, които не са 

съществени, а само осигуряват съгласуваност с останалите изменения. 

Предлаганите промени не противоречат на разпоредбите и 

принципите на европейското законодателство в областта на обществените 

поръчки. 

 

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

(Сергей Станишев) 

 



 

 

 


