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ОБЩА ПРАВНА УРЕДБА НА РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕН-

ТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ

Възлагането на обществени поръчки е регламентирано в Закона за обществените поръч-
ки (ЗОП) и в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Това са два-
та нормативни акта, които съдържат цялата обща правна уредба на обществените поръчки. 
ЗОП и ППЗОП съдържат общите правила за възлагане на обществени поръчки за строителство, 
доставки и услуги. Тъй като чл. 5 от ЗОП разделя възложителите на публични и секторни, всеки въз-
ложител прилага както общите, така и специфичните за вида му условия на ЗОП и ППЗОП. 
В структурата на общините възложителите на обществени поръчки са публични, което предполага 
спазване на по-строгите правила за възлагане по ЗОП. 
Настоящият наръчник проследява основните въпроси, свързани с подготовка, обявяване, възлагане 
и контрол на обществени поръчки чрез използването на нови форми като динамични системи за 
покупки (ДСП), електронен търг, електронни каталози, централизирано възлагане (ЦВ) и др., според 
редакцията на ЗОП от „Държавен вестник“ (ДВ), бр. 102/2019 г., в сила от 01.01.2020 г. и редакцията 
на ППЗОП от ДВ, бр. 29/2020 г., в сила от 01.04.2020 г. 
Общата уредба относно правилата, свързани със специфичните техники и инструменти за възла-
гане на поръчки  чрез използването на нови форми като динамични системи за покупки, електронен 
търг, електронни каталози, централизирано възлагане и др. е представена в Раздели от II до V на 
Глава десета, Част втора. ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ от ЗОП, конкретно в разпоредбите на чл.83 до 
чл.98 от Закона.

Важно ! Въз основа на посочените редакции на ЗОП и ППЗОП се провежда изцяло електронното 
възлагане на обществени поръчки чрез Централизираната автоматизирана електронна система 
„Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)електронната платформа по чл. 39а, ал.1 от ЗОП и 
Глава трета "а" от ППЗОП.
В съответствие с § 131, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП (ПЗР на ЗОП), възло-
жителите на обществени поръчки започват задължителното използване на електронната платфор-
ма по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП по график, приет от Министерския съвет. 
Съгласно приетия с Постановление на Министерския съвет № 332/2019 г. График за използването на 
централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал.1 от ЗОП, от 01.01.2020 г. изцяло електронни 
поръчки провеждат ограничен кръг възложители, сред които попадат и кметовете на  седем общини 
– Столична община и общините Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Благоевград, Велико Търново 
и Русе. 
Основната част от възложителите, в съответствие с графика, започват възлагане на електронни 
обществени поръчки от 01.04.2020 г. По силата на § 12 от ПЗР на Закона за мерките и действията 
по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците, изпълнението на това задъл-
жение е отложено в срок от един месец след отмяна на извънредното положение, обявено с Решение 
на Народното събрание от 13.03.2020 г. Началната дата, от която за всички възложители възниква 
задължението за използване на електронната платформа по чл. 39а, ал.1 от ЗОП е 14.06.2020 г. След 
тази дата всички обществени поръчки се възлагат само електронно, чрез ЦАИС ЕОП, като изцяло 
приложими за тях са посочените по-горе редакции на ЗОП и ППЗОП, въз основа на които е съставен 
и настоящият наръчник.

7



Този документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общи-

ните, градовете и регионите за европейско сближаване”

Глава втора

Специфични правила при възлагане на обществени поръчки чрез специфични техники и 

инструменти от секторни възложители и в областите отбрана и сигурност

Възлагащите органи могат да използват изцяло електронни процеси като например ДСП при често 
осъществявани покупки, чиито характеристики във вида, в който се предлагат по принцип на пазара, 
отговарят на техните изисквания.  Също така,  повтарящи се електронни процеси като електронни 
търговевид специфична техника и инструмент за възлагане на обществени поръчки, при които се 
представят нови цени, преразгледани в посока надолу цени и/или нови стойности, засягащи опреде-
лени елементи от офертите. Когато възложител на обществени поръчки по ЗОП избира изпълнител 
чрез някои от изброените специфични техники и инструменти, той е длъжен да спазва както общите 
правила, уредени в Част втора. ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ от ЗОП и ППЗОП, така и специалните пра-
вила, отнасящи се до отделни категории възложители, както и до определени области на възлагане 
на ОП. 

Важно ! Доколкото общините, в ролята на  публични възложители на обществени поръчки, прилагат 
по-строгите правила за възлагане по ЗОП, същите не спадат към особените категории възложите-
ли, съответно за тях специалните правила не са приложими.  В същото време, с оглед изясняване на 
разликите и постигане на пълнота при прегледа на специфичните техники и инструменти за възла-
гане на ОП, предвидени от закона, в настоящата разработка са разгледани и специалните правила, 
възприети от законодателя.

Специалната уредба относно възможностите на секторните възложители да създават, използват 
и прилагат ДСП е представена в разпоредбата на чл.140 от Раздел II на Глава седемнадесета, Част 
трета. СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ СЕКТОРНИ ВЪЗЛОЖИ-
ТЕЛИ от ЗОП. 
Специалните правила при възлагане на обществени поръчки в областта на сигурността и отбра-
ната чрез електронен търг са представени в разпоредбата на чл.170 на Глава двадесет и втора, 
Част четвърта. СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЛАСТИТЕ 
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ от ЗОП.
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ЧАСТ ВТОРА

ПОСОЧВАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ НА НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО НИВО ПРИ ИЗПОЛЗ-

ВАНЕТО НА ОПИСАНИТЕ ФОРМИ И ИНСТРУМЕНТИ

На настоящия етап трудно могат да бъдат посочени каквито и да практики на национално ниво, а 
още по-малко да се идентифицират добри практики при използването на описаните форми и доку-
менти.
Описаните форми се ползват рядко от Възложителите в България /с изключение на централизира-
ното възлагане/, поради което са налице трудности да се обобщят практики, които могат да се 
дефинират като водещи в практиката. 
Поради това, в Наръчника ще бъдат разгледани примери и практики от други държави – членки, които 
прилагат ДСП1.
Трябва да се отбележи, че тенденцията в европейски план е да се насърчават 

I. Динамични системи за покупки (ДСП)

Фокусът ще бъде насочен върху добрите практики при вземане решение да премине към тази форма 
на възлагане.

1. Три причини, поради които ДСП могат да служат като добра практика във възлагането на 
обществени поръчки

Динамичните системи за покупки имат предимства пред по-широко разпространеното рамково спо-
разумение, което вече е част от практиката на органите на публичния сектор, които искат да 
доставят стоки и услуги. Рамковите споразумения са създадени на ниво директиви на ЕС с цел да 
премахват на несигурността при възлагане, като обикновено обвързват доставчиците и Възложи-
теля в четиригодишни взаимоотношения, които гарантират, че всички страни в споразумението се 
ангажират в дългосрочен план.
Това работи перфектноако темповете на обществени и икономически промени са номално интезив-
ни и предвидими. В по-динамична ситуация, в която и пазарът и нуждите на Възложителя се променят 
бързо, рамковите споразумения не  отговарят на тези нужди. Доставчик, който отговаря на изисква-
нията на Възложителя днес, може да излезе от пазари утре или обстоятелствата му да се променят 
толкова драстично, че да не може да изпълни договорните си задължения.
Динамичните системи за покупки (DPS) са създадени специално за отстраняване на тези недоста-
тъци. 
В практиката на други държави – членки на ЕК, ДПС се дефинира по следния начин:
„Динамичната система за покупки е напълно електронна система, използвана от възлагащ орган (ку-
пувач) за закупуване на често използвани стоки, периодично възлагани строителни работи или услуги. 
За разлика от обичайните процедури, доставчиците могат да кандидатстват за присъединяване по 
всяко време. Това е решение за „отворен пазар“, предназначено да предостави на купувачите достъп 
до група от предварително квалифицирани доставчици. ДПС обикновено се създава от централните 
органи за покупки ... и се предоставя за използване от публичния сектор. "
Три причини, поради които публичните органи трябва да обмислят използването на ДПС при създа-
ване на оферти:

1.1. Процедурата е открита за всички

Когато се използва DPS, процедурата остава отворена за всички доставчици през цялото времетра-
енедори ако те не са били част от първоначалната фаза на подбор. Това означава, че доставчиците, 

1 Източник – https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/4%2030%20DPS%20Guidance_04_Web.pdf
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които първоначално не отговарят на критериите за подбор, могат да направят необходимите коре-
кции и да кандидатстват отново, когато ги покрият.
Междувременно нови доставчици могат да излязат на пазара и да направят предложения за услуги, 
които за по икономически изгодни. Вместо Възложителите да се ангажират с четиригодишния срок 
на рамковото споразумение, Възложителите, използващи ДПС, могат да работят с нови участници 
на пазара по всяко време, вместо да чакат, докато изтече срока на тяхното рамково споразумение. 

1.2. Добавена стойност и по-малко усилия

ДПС също така позволява на Възложителите създадат пазар за по-малки местни доставчици, които 
иначе трудно биха участвали в стандартна процедура. Те могат да участват там, където имат 
капацитет да изпълняват и пропускат проекти извън техния обхват. Например местна строителна 
компания със специализирано оборудване може да я разположи на място, когато възникне необходи-
мост.
Освен това закупуването на стоки и услуги навреме позволява на Възложителите да придобият по-
ръчката на по-ниска цена. В системата могат бързо да се добавят изходни изисквания за продукти 
и условия на договора, което означава, че могат да се създават оферти, да се изпълняват тръжни 
процедури и стоки и услуги, получени в рамките на дни, а не седмици. 

1.3. ДПС не е блокирана от стриктни договори за възлагане на поръчката

ДПС също решава въпроса колко дълго трябва да продължи всяко споразумение. ДПС е много по-гъв-
кава при възлагането, включително по отношение на сроковете, в сравнение със стандартните 
договори за обществените поръчки.

2. Как да вземем решение дали да преминем към ДСП

По-долу е представен примерен аналитичен въпросник, който може да води Възложителя към вземане 
на решение да приложи ДПС:

Предложение Описание на действието
Извърше-

но

Обменете опит с други, които 
ползват ДПС.

Разберете обективните виждания както на  тези, 
които оперативно ползват ДПС, така на тези, 
които носят отговорността да управляват ДРС. 
Освен това разберете какво мислят техните дос-
тавчици за постигнатите договорености и възло-
жените поръчки.

Включете ключовите заинте-
ресовани лица – вътрешните 
клиенти на ДПС

За да създадете ДПС трябва да имате подкрепата 
на вътрешните клиенти и да се насочите към тех-
ните нужди

Не подценявайте влиянието на 
промяната

Въвеждането на DPS в организация или в конкретна 
услуга е съществена промяна в организацията. В 
резултат на това потърсете ефективно управле-
ние на промяната, включително обмисляне на екип 
по проект, който да подкрепи тази промяна.
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Представете цялостен казус Получете официален разрешение за въвеждането на 
ДПС. Бизнес казусът трябва да включва излагането 
на предвидените ползи, рискове и средства за тях-
ното намаляване. Представете оценка на качест-
вените и количествените разходи.

3. Пример за добра практика

3.1. Разделяне на ДСП категории 

Разделяйте ДСП на категории

Като практика в положителна насока в Европейски мащаб се обсъжда разделянето на ДСП на кате-
гории.
Съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗОП, динамичната система за покупки може да бъде обособена по отделни 
категории, които могат да се основават на максимално допустимия размер на очакваните конкрет-
ни поръчки, конкретен географски район, в който те ще се изпълняват, или на други обективно опре-
делени характеристики, свързани с предмета на поръчката.
Разпоредбата е диспозитивна, но анализът на европейската практика сочи, че подобно разделяне на 
категории има предимства, като трябва да се обмислят следните съображения:
Няма ограничение за броя на категориите, в които ДСП може да бъде разделена. Възложителите 
трябва да включат информация за категориите в документите за обществени поръчки и да посо-
чат критериите за подбор за всяка от категориите. Тогава покани за подаване на оферта могат 
да бъдат изпращани само до онези икономически оператори, които попадат в категорията, имаща 
отношение към въпросния договор. 
Предимството на подобен подход е намалява административната тежест и стесняване броя на 
потенциално заинтересованите кандидати,  което имам позитивен ефект, че насърчава участието 
на малки и средни предприятия и по-специализирани доставчици. 
Ето защо е важно да се обмисли внимателно, преди да се рекламира ДСП, дали ще се ползва разделяне 
на категории и какво да обхване всяка категория.
Категориите трябва да бъдат "обективно дефинирани въз основа на характеристиките на поръч-
ката, която трябва да бъде възложена в рамките на съответната категория". Това включва въз-
можността категориите да бъдат дефинирани по отношение на максимално допустимия размер на 
поръчките, които ще бъдат възложени, или на конкретна географска област. Категориите не трябва 
да бъдат структурирани по такъв начин, че да бъдат дискриминационни съгласно принципите на 
Договора.

3.2. Практически примери за категории на ДСП 

• Услугите за паркиране на автомобили, разделени в три категории по географски район
• Доставка на офис мебели, разделени в четири категории за: столове, бюра, заседателни маси 

и други мебели
• Строителни монтажни работи, разделени в три категории за електрическа, пожароизвести-

телна и асансьорна инсталации2. 

II. Електронен търг
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1. Причини, поради които електронния търг (e-auction) може да превърне в добра практика. 

От практическа гледна точка, електронните търгове (електронни търгове) са онлайн търгове, при 
които предварително избраните кандидати подават електронни оферти в отговор на спецификаци-
ите на Възложителя. 

Цялата комуникация се осъществява в реално време (по електронен път). 
Предварително избраните кандидати са поканени да участват в електронния търг след първоначал-
на пълна оценка на офертите.
Електронният търг дава възможност за класиране на предложенията, които са избрани, с помощта 
на автоматични методи за оценка. 

Важно ! В определена формула се въвеждат само количествено измерими показатели, които могат 
да бъдат изразени в числа, напр. цена и количествено измерими качествени параметри, могат да 
бъдат предоставени в електронния търг. Други аспекти трябва да бъдат оценени преди етапа на 
електронния търг. 

Поръчките с точно определени критерии и за които съществува конкурентен пазар са подходящи за 
електронен търг. 
Практиката в Европейски мащаб е електронните търгове да се използват за ограничени процедури 
и за процедури на договаряне за обществени поръчки и при съвместно възлагане.
Електронните търгове могат да се провеждат за стоки, услуги и строителство, но те са най-под-
ходящи за малки, стандартизирани покупки на стоки / строителни дейности и рядко се използват за 
услуги, предвид забраната при използването на електронни търгове за договори, чийто предмет е 
обект на интелектуална собственост, напр проектирането.
Въпреки факта, че електронните търгове имат очевидни предимства по отношение на намалява-
нето на времето, разходите по сделката, бюрокрацията и субективния елемент при оценяването, 
тяхното използване далеч не е широко разпространено.

2. Пример за добра практика 

Обединеното кралствоЕлектронни търгове 
Обединеното кралство внедри електронни търгове съгласно следния процес. 
Първо се подава заявление за участие /заявление за интерес/ и се извършва оценка, като се използ-
ват критериите за възлагане, посочени в тръжната документация или обявлението за поръчка. 
След това успешните участници в търга се канят едновременно и по електронен път да вземат 
участие в електронния търг, който започва най-рано два работни дни след изпращането на тази 
покана и приключва, когато не бъдат подадени нови цени или стойности, отговарящи на минималния 
критерий. 
Поканата за участие е придружена от резултата от първоначалната оценка, както и подробности 
за формулата (включително критерии за претегляне), които да бъдат използвани за класиране на 
офертите по време на етапа на електронния търг. 
Електронните търгове се основават или на икономически най-изгодната оферта, или на най-ниска-
та цена. В първия случай качествените характеристики на офертите (напр. Гаранция или условия 
на доставка), използвани на етапа на електронния търг, трябва да бъдат изразени като стойност 
(процент или цифра), която да бъде включена във формула, използвана за класиране на офертите. 
Класирането е видимо за оферентите през целия етап на електронния търг. В края на електронния 
търг пълната първоначална оценка се комбинира с всички промени в стойностите, произтичащи от 
търга, за да се идентифицира печелившата оферта. 
За да се справят с въпросите за дъмпинга на цените, регламентите предвиждат, че преди започване 
на електронен търг възлагащите органи първо трябва да направят първоначална оценка, като из-
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ползват посочените критерии за възлагане. Те също така подчертават, че етапът на електронния 
търг не се ограничава до оценка на цената, тъй като включва допълнителни количествено измерими 
критерии.

3. Добри примери на Европейско ниво 

Електронният търг намалява цените

Поради факта, че в електронния търг се сравняват числови показатели, неизбежно позитивните 
проявления при прилагането на тази форма на възлагане се състои във факта, че води до намаляване 
на цените и от там до спестяване на разходи за публичните възложителя.
В таблицата по-долу са представени данни от проучване, което нагледно илюстрира този положи-
телен ефект в практиката.  
При примера за спестени разходи на ниво ЕС3 

Електронни търгове в Дания 18 на сто спестени разходи

Национална програма за е-поръчки в Порту-
галия
National e-Procurement Program, Portugal 
(e-auction)

25 на сто спестявания за разходи за хартия 
на месец
25% savings in the purchase of paper supplies 
for a month

Essex Marketplace електронни търгове 53 % спестени разходи за доставки на стоки
26% спестени разходи за IT консуматини
25% спестени разходи за канцеларски мате-
риали

Агенция за доставки и покупки на Национал-
ната здравна система в UK
NHS Purchasing and Supply Agency(e-auction)

31% спестени разходи за хардуер

Електронни търгове за доставки за здраве-
поазване в Уелс 

10% по-ниска цена, в абсолятна сума 600 000 
британски лири за три години 

II. Електронни каталози

1. Причини поради, които се ползват електронни каталози

Опростяването на процеса на възлагане на обществени поръчки може да доведе до подобрение и 
ефективност във функционалните области, които се отнасят до поръчката, в допълнение към облек-
чаване на тежестта върху вътрешния клиент, който е крайният получател на стоките или услугите.
Електронните каталози са способ, който се ползва от кандидатите в обществените поръчки за 
участие в процедури за възлагане на обществени поръчки. 
В Европейски мащаб, електронните каталози се оказват важен инструмент за цялостно подобря-
ване на системата за възлагане като се предлагат много възможни решения, включително закупен 
софтуер, използване на каталози на доставчици и вътрешно разработени решения.
При извършен анализ от  голяма глобална компания за потребителски продукти относно използване 
на електронните каталози като част от цялостната си стратегия за обществени поръчки. 
Проучването е насочено върху:

• плюсовете и минусите на използването на електронни инструменти, включително електронни 
каталози, и тяхното въздействие върху доставките и обработката на фактури. 

• посоката или ролята, която играят електронните каталози в стратегическата пътна карта 
на компаниите за покупка срещу заплащане. 
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• Анализирани са и коментари относно някои от предимствата на доставките чрез електронни 
каталози

Първият от двата въпроса е състоянието на използването на електронни каталози в процеса на въз-
лагане. Резултатите показват значително разпространение, като 48% от компаниите посочват, че 
широко използват електронни каталози, а допълнителни 36% посочват, че са „внедрени за употреба 
в определени случаи. Останалите 16% от компаниите в момента не използват електронни каталози.
Резултатите от проведеното проучване са представени в таблиците по-долу4.

Таблица на дела на ползване на електронни каталози.

Вторият въпрос изследват практиките как компаниите хостват и управляват своите електронни 
каталози. Видно от направеното проучване, за 41% от анкетираните електронните каталози се уп-
равляват и хостват от доставчикот трета страна. За 32% управлението и хостингът е комбинация 
от използване от трета страна и вътрешно, а за останалите 27% от компаниите, които използват 
електронни каталози, управлението и хостингът се извършва изцяло вътрешно.

Таблица на дела на ползване на електронни каталози.

2. Практики при ползване на електронни каталози

Ползване на обща платформа

4 Източникhttps://www.peeriosity.com/shared-services/articles/2015/03/using-e-catalogs-in-the-procurement-process/
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Резултатите от проведеното проучване, по-скоро сочат, че разпространената практика е да се 
ползва обща платформа на трето лице, на която платформа компаниите публикуват и поддържат 
електронните си каталози.

IV. Централизирано възлагане

1. Причини за ползване на Централизирано възлагане

Централизираното възлагане се приема само по себе си за добра практика, тъй като дава възмож-
ност за ползване на електронизирани инструменти като ДСП, а и облекчава администрациите на 
органите и институциите на държавна власт  да поддържат ресурс за организиране и провеждане 
на обществени поръчки.
Като добра практика, поне в контекста на анализа, направен за нуждите на Националната страте-
гия за развие на сектора Обществени поръчки за 2014 – 2020 г. е наличието на Централен орган за 
обществени поръчки в различни сектори /например здравеопазване/ или за различни субекти – на-
пример органи на местна власт. Следователно, добрата практика е наличието на повече от един 
орган за централизирано възлагане, съответно подновяване на някои инициативи на общините в 
тази посока. 
Все пак трябва да се отбележи, че в държавите, в които централизираното възлагане са прилага 
по-дълго време се наблюдават и някои негативни тенденции, най-вече свързани с факта, че големите 
мащаби на обществените поръчки на ЦООП „изхвърлят“ малките и средните предприятия на пазара. 
Дори се развиват тези, че на ЦООП трябва да се гледа като предприятие и към тях да се прилагат 
регулациите и механизмите на конкурентното право – например забрана за злоупотреба с монополно 
положение. Дори се обсъжда възможността са повече мониторинг и докладване, именно от гледна 
точка на доминантно положение, дори възможност за съдебно оспорване от малки и средни пред-
приятия, не на правилата на възлагане на обществени поръчки, а от гледна точка на насърчаване 
и защита на конкуренцията и по-ефективно прилагане на принципите на конкуренция, заложени  чл. 
18 на Директива 2014/24/ЕС. В този смисъл е анализ Public Procurement by Central Purchasing Bodies, 
Competition and SMEs: towards a more dynamic model?5 
Все пак тенденциите са към насърчаване на Централизираното възлагане, като в подкрепа на тази 
тендеция, анализ на Европейската Сметна палата и по-късно на ЕК сочат, че публичните органи 
плащат широк диапазон от цени за едни и същи продукти и услуги, включително 116% вариация между 
най-ниската и най-високата цена, платена за една и съща спецификация на хартия. Тази разлика е 
била 169% за компютри с LCD к монитори и 745% за черни тонер касети. Тези разлики в разходите 
сочат към значителни разпиляване на ресурс, дължащи се на лоша подготовка на договора, липса на 
адекватна конкуренция за определени стоки и неспособност да се използва по-големия потенциал за 
преговори и организиране на процедури на Централните органи на доставка.

2. Добри практики при ползване на централизирано възлагане

Ползвайте обособени позиции!

Поради факта, че като основен негатив на централизираното възлагане се очертава голямата кон-
центрация на доставки и услуги в един възложител, анализите на европейско ниво сочат, че конку-
ренцията може да се подобри като се допуснат повече предприятия до централизираните поръчки. 
Това се реализира чрез обособяване на позиции.  
Във връзка с горното, като добра практика, която може да се съблюдава от общините – Възложите-
ли, е при ползване на централизирано възлагане, да прилагат правната възможност за обособяване 
на позиции в предмета на обществената поръчка.

5 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3610180
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Този подход, освен че има ефект за насърчаване на конкуренцията, дава възможност и за избор между 
повече доставчици, съответно разпределяне на риска, ако твърде голяма.

ЧАСТ ТРЕТА

АНАЛИЗ НА ПРИЛЖИМОСТТА НА ОПИСАНИТЕ ФОРМИ И ИНСТРУМЕНТИ

I. Динамични системи за покупки

1. Анализ на приложимосттапредимства от ДСП

Настоящата електронна платформа, която е въведена за електронни обществени поръчки дава въз-
можност за активно ползване на ДСП. Чрез ЦАИС ЕОП Възложителят може да създадете системи за 
предварителен подбор по категории, в които да включвате калифицираните доставчици. Системите 
са отворени за кнадидатите по всяко време. При конкретна поръчка, всички доставчици допуснати в 
системата получават автоматично покана за подаване на оферти.
Предимствата за Възложителите са 

• Съкратени срокове при провеждане на процедури в рамките на системата
• Управление и контрол над доставчиците по категории
• Автоматизиране на целият процес
•  Икономия на средства и ресурс за организиране на процедурите;
• ДПС е отворена постоянно по всяко време – предимство и за пазара. 

Общините възлагат типични по обекта и предмета поръчки – доставка на компютърна техника, 
доставка на канцеларски материали, доставка на хранителни продукти, доставка на консумативи. 
По дефиниция, ДСП е електронна система, която се ползва за да се възлагат услуги и доставки, 
които са:

• Често ползвани от Възложителя;
• Налични на пазара. 

Използването на ДСП осигурява проста, лесна и прозрачна форма за достъп до поръчките за достав-
чици. Когато се прилага по подходящ начин, това е икономически ефективен метод, който може да 
замести необходимостта от сложни тръжни процеси и да бъде от полза както за доставчика, така 
и за Възложителя. 
Този подход е подходящ самоограничаващи се пазари, където Възлоителят иска да насърчи нова дей-
ност или нови доставчици, тъй като чрез ДСП ще преодолеят местни особености или затворените 
пазари.
Въпроси, които обсъжда възложителя преди да вземе решение за прилагане на ДСП.
Обединяване на разходи по елементи в системата на Възложителя, които водят до по-голям брой 
доставчици.
Въпреки че няма единна метрика за това какво би представлявало „голям обем доставчици“ или „го-
лям обем поръчки“, разумно е да се очаква, че ако изискваните услуги се предлагат от множество 
доставчици, тогава „големи“ ще се очаква да бъдат около 20 доставчици. Под този брой други форми 
на възлагане могат да предоставят по-подходящи алтернативи, например множество рамкови спо-
разумения. 
Общите очаквани разходи също са ключов фактор, за да се гарантира, че усилието, свързано с това, 
връща очакваните ползи от ДСП. Въпреки че няма определена цифра в „какво представлява голям 
обем доставчици / транзакции“, също така няма критерии за минимални разходи годишно.
По-големите разходи са основно съображение, върху което трябва да се съсредоточите, когато об-
мисляте дали да внедрите DPS или не, и със сигурност би било препоръчително, когато внедряването 
е първото в организацията.
Други ключови характеристики, които водят до решение за прилагане на ДСП са посочени по-долу:
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Фигура – Ключови характеристики на ДСП

категории/фактори 
подходящи за ДСП

достатъчно  
служители, 
занимаващи 

с ОП
наличие на 
местни 
малки и 
средни 

предприятия

софтуерни 
възможност

и за 
управление 

на 
електронни 
договори

пазар, 
чувствителен 
на цените 

Голям брой 
доставчици 

на 
услугата/дос

тавката

Голям обем 
сделки

ниски 
прагове за 
намлизане 
на местния 

пазар

2. Ползи от ДСП 

• Навлизане на нови участници на пазара и включването им в ДСП, при спазване на Критериите 
за подбор, което води до увеличаване на конкуренцията 

• Кандидатите могат да кандидатстват по всяко време, след като ДСП е постоянно активна. 
Освен това, ако не отговарят на Критериите за подбор, могат да се включат повторно, кога-
то ги постигнат, за разлика от затворената система на рамковото споразумение.

•  Много по-бърза от подлежаща на публикуване процедура /открита, ограничена, публично със-
тезание и други/. 

• Носи ползи на малки и средни предприятия, тъй като се счита за по-опростена /веднъж създа-
дена и приложена/

II. Електронни търгове

1. Анализ на приложимостта – предимства на електронния търг

След въвеждането на електронното възлагане, електронните търгове са напълно приложими при въз-
лагането на процедурите за обществените поръчки, тъй като ЦАИС дава възможност за електронно 
качване на оферти, наддаване в реално време и автоматичното им оценяване. 
Електронните търгове се прилагат към ДСП и Рамкови споразумения.
Основните критериите за да изберете да приложите електронен търг са:

• Точно определение технически спецификации;
• Количествено измерими и сравними показатели за оценка – цена, срок, разходи и други подобни. 

Важно ! Електронните търгове не са приложими за обществени поръчки за услуги и строителство, 
които имат за предмет интелектуална дейност, вкл. дейности по проектиране на строителни обек-
ти, и които не подлежат на автоматична оценка с електронни средства.
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Двата критерия – интелектуална собственост и не подлежат на автоматична оценка са кумула-
тивни! 

Електронният търг се провежда при открита процедура, ограничена процедура, състезателна про-
цедура с договаряне, процедура на договаряне с предварителна покана за участие, публично състеза-
ние или събиране на оферти с обява.
В този смисъл, електронните търгове са широко приложими що се отнася до вида на процедурата. 

• Основното предимство на електронния търг е че води до намаляване на цените и то по ясен 
и прозрачен начин. По правило печелившата цена намалява заедно с увеличаване на броя на 
подадените оферти. 

• Електронните търгове се ползват с по-голяма степен на доверие, тъй като подходът за избор 
на изпълнител е напълно обективен – сравняват се само количествено измерими стойности.

• Използването на електронния търг води до увеличаване на броя на подадените оферти. По-ин-
тензивната конкуренция (възможност за повторно подаване на офертата) и следователно на-
малена цена:

2. Ползи

• Намалени разходи за бенефициенти;
• Засилена конкуренция и икономически стимули за нови пазарни субекти
• Опростеният процес на възлагане създава по-динамична бизнес среда
• Не изисква влагане на ресурси по организация на процеса;

За какво трябва да внимават Възложителите?

Електронният търг води до ниски цени. Затова Възложителите трябва да поставят много ясни тех-
нически характеристики и да внимават при изпълнението на договора, тъй като ниската цена може 
да се отрази на качеството на изпълнението. 

III. Електронен каталог

1. Анализ на приложимосттапредимства на електронния каталог

Електронния каталогът е дигитализирана версия на каталога на кандидата/участника в обществе-
ната поръчка. 
Електронният каталог е приложим при ДСП и при рамково споразумение при провеждане на вътреш-
ния конкурентен подбор.
Електронният каталог може да се ползва, когато техническата спецификация на Възложителя е 
достатъчно ясна, конкретна и изчерпателна и стоките/услугите напълно съответства на специ-
фикацията. 
От горното се налага извода, че каталогът е удачна форма, когато услугите са стандартизирани и 
се предлагат сравнително еднакво от различните пазарни субекти. 
Електронният каталог има предимства както за Възложителите, така и за изпълнителите, както 
следва:

• Дава възможност на пазарните субекти да реагират по-бързо на новите пазарни условия;
• Електронните каталози могат да заместя подаването на оферта в рамките на процедурата;
• Подходящи са за извършване на вътрешен конкурентен подбор при наличие на рамково спора-

зумение;
• Могат да се комбинират с ДСП

2. Ползи от прилагането на електронния каталог

18



Този документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общи-

ните, градовете и регионите за европейско сближаване”

Ползите на прилагането на електронните 
• Улесняват двупосочната комуникация в реално време между купувачи и продавачи.
• Позволяват развитието на по-тесни взаимоотношения Възложител – доставчик, тъй като  

дава информация за подобрените услуги на доставчици и информира Възложителите за  проду-
кти или услуги, за които те иначе биха могли да не знаят.

IV. Централизирано възлагане 

1. Анализ на приложимостта – предимства на централизираното възлагане

Понастоящем централизираното възлагане въобще не е приложимо към органите на местната 
власт, тъй като законодателният подход е такъв, че в ПМС № 385 от 30.12.2015 г. за дейността 
на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт, Възложители-
те, които се възползват от него са само определени администрации на централната изпълнителна 
власт.
Централните органи за покупки се ползват за стандартизирани услуги, които са сравнително еднак-
ви по предмет и позволяват на нуждите на различни Възложители лесно да се обобщят на централно 
ниво.
Те се прилагат и когато възлагането на обществената поръчка има рамков характер – ето защо 
една от формите на възлагане е рамковото споразумение. 
Централизираното възлагане способства за изграждане на капацитет за организиране и провеждане 
на процедури за обществени поръчки на централизирано ниво. Трябва да се отбележи, че в някои ев-
ропейски държави, Централните органи за покупки са и центрове за обучение и развитие на практики 
в областта на обществените поръчки6. 
През последните години централизираното възлагане на обществени поръчки, чрез рамкови споразу-
мения показва възходящо развитие в повечето европейски страни.

2. Ползи от централизираното възлагане

Безспорни са ползите от такова възлагане, като основните от тях синтезирано могат да се обоб-
щят в следното: 

• постигане на икономии от обема – ефект, който се проявява в намаление на цените, в резул-
тат от количествата; 

• намаляване на корупционния риск, тъй като броят на поръчките и възложителите, потребява-
щи сходни стоки се свежда до минимум, а процедурата се поема от един централизиран орган, 
работещ при ясни и обществено известни правила; 

• икономии на времеви, човешки и финансов ресурс при възложителите; Последното е валидно в 
най-голяма степен за малки възложители, с ниски бюджети, за които поддържането на такъв 
ресурс не е оправдано. 

• По-висока степен на стандартизация на някои видове доставки/услуги, което косвено създава 
една предвидимост в дейността на възложителите. 

Като цяло добре функциониращият ЦВОП дава възможност за по-бърз и качествен отговор на нуж-
дите на възложителите, наличие на устойчиви договори и облекчаване на системата, отговорна за 
обжалване на процедурите.
В тази връзка е необходимо да се отчете, че у нас не се използват в максимална степен възможност-
ите на централизираното възлагане, както и съвместното възлагане на поръчки от няколко възло-
жители. Статистика на държавите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

6 За разлика от множеството контролни органи, които имат опит в последващия одит/контрол, Централните органи за покупки 

изграждат най-вече опит при провеждането. Недостатък е, че техният опит е релевантен към по-обичайните и често възлага-

ни поръчки, но нямат експертиза в спецификата.
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показва7, че в държави – членки на OECD, в които има установен ЦООП се наблюдават следните 
количествено измерими ползи:

• поръчките са реализирани на по-добра цена – 100 %; 
• поръчките са реализирани при по-ниски разходи;96 %;
• постигнат подобрен капацитет и експертиза – 81 %;
• повишена правна, техническа, икономическа и договорна сигурност(81% 
• по-голяма простота и използваемост 78%. 

Освен това ЦООП в европейски мащаб играят все по-голяма роля в изпълнението на вторичните 
цели на политиката като 54% от централните органи в изследваните държави от ОИСР включват 
екологични характеристики като критерий за възлагане в повече от половината от случаите, а 
по-малък брой ЦООП (25%) включват подкрепа за МСП като критерий за възлагане за повече от по-
ловината случаи, докато 36% правят това рядко.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОПИСАНИТЕ ФОРМИ И ИНСТРУМЕНТИ

Глава трета

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕК-

ТРОННИ ПРОЦЕСИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ СПЕЦИФИЧНИ ТЕХ-

НИКИ И ИНСТРУМЕНТИ

Съгласно чл.39а от ЗОП, възлагането на ОП, в т.ч. чрез описаните по-горе форми и инструменти се 
осъществява с електронни средства чрез използване на централизирана електронна платформа. При 
използването на ЦАИС ЕОП за възложителите и другите стопански субекти, вкл. трети заинтересо-
вани страни се гарантира, че всички съобщения и всеки обмен на информация в настоящия контекст 
и по-специално при електронното подаване, се предават и извършват с електронни средства за ко-
муникация. Инструментите и устройствата, които трябва да бъдат използвани за осъществяване 
на комуникацията по електронен път, както и техните технически характеристики, трябва да са 
недискриминационни, широкодостъпни и оперативно съвместими с продуктите на Информационните 
и комуникационни технологии (ИКТ) за широка употреба и да не ограничават достъпа на икономиче-
ските оператори до процедурата за възлагане на ОП. 
Законодателят е транспонирал изискванията на ДИРЕКТИВА 2014/24/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛА-
МЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 
2004/18/ЕО относно инструментите, оборудването и устройствата за електронно получаване на 
оферти и заявления за участие, които трябва най-малко да гарантират с технически средства и 
подходящи процедури, че: 

• датата и часът на получаване на оферти и заявления за участие могат да бъдат точно опре-
делени; 

• може да бъде гарантирано в достатъчна степен, че никой не може да има достъп до данните, 
предадени съгласно изискванията, преди определения срок;

• само оправомощени лица могат да определят или променят датите за отварянето на получе-
ните данни; 

• на различните етапи от процедурата достъпът до всички предоставени данни или до части 
от тях трябва да е възможен само за оправомощени лица; 

• само оправомощени лица трябва да дават достъп до предадените данни и само след предви-
дената дата; 

• получените и отворени в съответствие с изискванията данни трябва да останат достъпни 

7 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/gov_glance-2015-45-en.pdf?expires=1601219805&id=id&accname=guest&checksum=F4B51E3022

B0D74340A9101D77FCCB96
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само за лицата, оправомощени да се запознаят с тях; 
• ако забраната за достъп или гореописаните условия са нарушени или е направен опит за това, 

може в достатъчна степен да се гарантира, че нарушенията или опитите могат лесно да 
бъдат забелязани.

Независимо от изброеното дотук,  възложителите не са задължени да изискват използването на 
електронни средства за комуникация в процеса на подаване на документите в следните случаи : 

• поради специализирания характер на ОП използването на електронни средства за комуникация 
би изисквало специфични инструменти, устройства или формати на файлове, които не са об-
щодостъпни или не са поддържани от общодостъпни приложения; 

• приложенията, поддържащи формати на файлове, които са подходящи за описанието на оферти-
те, използват формати на файлове, които не могат да бъдат обработвани от други свободно 
достъпни или общодостъпни приложения, или които са включени в лицензионна схема за защита 
на авторски права и не могат да се предоставят за изтегляне или използване от разстояние 
от страна на възлагащия орган;

• в документацията се изисква представяне на мостри или макети, които не могат да бъдат 
предадени с електронни средства. 

При тези случаи, в документацията за участие възложителите указват начина за изготвяне и/или 
представяне на офертите и посочват писмени мотиви, които се публикуват в досието на поръчката 
като по отношение обмена на информация и съобщения, за които не се използва ЦАИС ЕОП, се използ-
ва пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства. 
При всеки случай на предаване, обмен и съхраняване на информация чрез платформата се гарантират 
защитата на целостта на данните и на конфиденциалността на документите за участие в проце-
дурата, до момента на тяхното отваряне и разглеждане, който е след изтичане на срока за тяхното 
получаване.
При някои обществени поръчки като тези за строителство и конкурсите за проект, възлагащите 
органи могат да изискат използването на специални електронни средства, като инструменти за 
електронно моделиране на информация за строителни работи или подобни, които не са общодостъп-
ни. В такива случаи, възложителите осигуряват други подходящи средства за достъп до подобни 
инструменти, като се счита че същите стават общодостъпни по смисъла на закона във всяка от 
следните хипотези:

• осигурен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп с електронни средства до тези инстру-
менти от датата на публикуване на обявлението или от датата на изпращане на поканата за 
потвърждаване на интерес, като в обявлението или поканата се посочва интернет адресът, 
на който са достъпни тези инструменти;

• на оферентите, които нямат достъп до съответните инструменти или които нямат възмож-
ност да ги получат в рамките на съответните срокове по независещи от тях причини, е оси-
гурен безплатен онлайн достъп до поръчката чрез генериране на кодове за еднократен достъп.

В допълнение, към общите изисквания за инструментите и устройствата за електронно предава-
не и получаване на оферти, както и за електронно получаване на заявления за участие се прилагат 
следните правила: 

• заинтересованите страни разполагат с информация относно спецификациите, необходима за 
електронно подаване на оферти и заявления за участие, включително чрез криптиране и пре-
доставяне на услуга за удостоверяване на време; 

• възлагащите органи приемат усъвършенствани електронни подписи, предоставени като ква-
лифицирано удостоверение (квалифициран електронен подпис/КЕП или с удостоверение за 
електронна идентичност/УИЕ), като вземат предвид дали удостоверенията са осигурени от 
доставчик на удостоверителни услуги, който е включен в доверителните списъци, предвидени 
в Решение 2009/767/ЕО на Комисията8, и които са създадени със или без устройство за за-

8 Решение 2009/767/ЕО на Комисията от 16 октомври 2009 г. за определяне на мерки, улесняващи прилагането на процедури с 

помощта на електронни средства чрез единични звена за контакт в съответствие с Директива 2006/123/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 274, 20.10.2009 г., стр. 36).

21



Този документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общи-

ните, градовете и регионите за европейско сближаване”

щитено създаване на подписи, при спазване на следните условия: въведени са необходимите 
мерки за техническото обработване на тези формати; когато се използва различен формат за 
електронен подпис, електронният подпис или електронният документ съдържат информация 
относно съществуващите възможности за валидиране, които позволяват на възложителя да 
валидира получения електронен подпис като усъвършенстван електронен подпис, за който има 
квалифицирано удостоверение, онлайн, безплатно и по начин, разбираем за лицата, за които 
съответният език не е роден; когато офертата е подписана с помощта на КЕП или УИЕ, което 
е включено в доверителен списък на държава-членка, възложителят не може да прилага допъл-
нителни изисквания, които могат да затруднят използването на тези подписи от оферентите;

• по отношение на документите, използвани в рамките на процедура за възлагане на ОП, които 
са подписани от компетентен орган на държава-членка или от друг автор, компетентният 
орган или другият автор на документите, може да определи изисквания формат на усъвър-
шенстван електронен подпис в съответствие с изискванията на член 1, параграф 2 от Реше-
ние 2011/130/ЕС9, които въвеждат необходимите мерки, за да може технически да обработват 
този формат, като включват нужната информация с оглед на обработването на подписа в 
съответния документ. Тези документи трябва да съдържат, в електронния подпис или в елек-
тронния документ, информация за възможностите за валидиране, които позволяват полученият 
електронен подпис да бъде валидиран онлайн, безплатно и по начин, разбираем за лицата, за 
които съответният език не е роден.

Глава четвърта

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ПОКУПКИ ПРИ 

ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

Основни положения и характеристики при създаване на ДСП

При често осъществявани поръчки, чиито типови характеристики отговарят на изискванията на 
възложителите, последните могат да използват ДСП, която се осъществява като изцяло електронен 
процес, открита е през целия, обявен срок на действие за всеки икономически оператор, който отго-
варя на критериите за подбор като достъпът и участието в нея е свободно и безплатно за всички 
заинтересовани лица. Тя може да бъде разделена на категории продукти, строителство или услуги, 
определени обективно въз основа на характеристиките на поръчката, която ще бъде изпълнена в 
съответната категория. Тези характеристики могат да включват посочване на максимално допус-
тимия размер на последващите конкретни поръчки или посочване на конкретен географски район, 
в който ще се изпълняват очакваните конкретни поръчки. Когато възложителят е разделил систе-
мата на отделни категории продукти, строителство или услуги, е длъжен да посочи съответните 
характеристики и приложимите критерии за подбор за всяка категория. Всички кандидати, които 
отговарят на критериите за подбор, се включват в ДСП като възложителите нямат право да огра-
ничават броя на кандидатите в нея.

Важно ! При поръчки в областите отбрана и сигурност, възложителите не могат да прилагат ДСП.

При създаване на ДСП възложителят посочва необходимата информация и определя срока за нейното 
действие като  публикува обявление за ОП, обявление за предварителна информация или периодично 
индикативно обявление. В документацията за поръчката се съдържа най-малко описание на естест-
вото и прогнозното количество на предвидените покупки, дали ДСП е разделена на отделни кате-
гории продукти, строителство или услуги, както и характеристиките, които ги определят. Също 

9 Решение 2011/130/ЕС на Комисията от 25 февруари 2011 г. за установяване на минимални изисквания за трансграничната 

обработка на документи, подписани електронно от компетентните органи съгласно Директива 2006/123/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 53, 26.2.2011 г., стр. 66).
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така се посочва информация за функционирането на ДСП, включително използваното електронно 
оборудване, организацията и техническите изисквания за осъществяване на връзка с оборудването, 
в т.ч. спецификациите на необходимото техническо свързване от страна на кандидатите. Възложи-
телят осигурява неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства по електронен път до 
документацията за ОП през целия срок на действие на ДСП като всяко лице може да подаде заявление 
за включване в ДСП в рамките на срока на нейното действие. Цялата комуникация в контекста на 
ДСП се осъществява само с електронни средства, в съответствие с описаните общи изисквания, 
по-горе в  Глава трета, по реда на чл. 39а от ЗОП и Глава трета "а" от ППЗОП. 

Важно ! ДСП е непрекъснато отворена за кандидатстване.

Срокове

Минималният срок за получаване на заявления за включване в ДСП е 30 дни от датата на изпращане 
на обявлението за ОП за публикуване или на поканата за потвърждаване на интерес, когато като 
покана за участие в процедура се използва обявление за предварителна информация или периодично 
индикативно обявление. Възложителят прилага обявените критерии за подбор и в срок 10 работни 
дни от получаване на заявлението за включване, възложителят взема решение относно включването 
на кандидата в ДСП като в случай, че е необходимо извършване на допълнителна проверка относно 
изпълнението на обявените критерии за подбор, този срок може да бъде удължен до 15 работни дни. 

Важно ! Решението на възложителя за включване или отказ от включване на участник в ДСП, подле-
жи на обжалване в срока и по реда на чл.197, ал.1, т.7, буква „в“ от ЗОП.

В документацията възложителят може да определи срок за разглеждане на заявления, по-дълъг от 10 
работни дни, ако до изтичането на определения срок няма да бъде изпращана покана за представяне 
на оферти за възлагане на първата конкретна поръчка като същевременно няма право да изпраща по-
кана за представяне на оферти за първата конкретна поръчка, преди да разгледа всички получени за-
явления за участие в първоначално определения срока за получаване на заявления от минимум 30 дни. 
След като бъде изпратена поканата зa представяне нa оферти за първата конкретна поръчка в 
рамките на ДСП, не се предвиждат последващи срокове за получаване на заявления за участие. Ми-
нималният срок за получаване на офертите е най-малко 10 дни от датата на изпращане на поканата 
за представяне на оферти, а когато е целесъобразно срокът може да бъде определен по взаимно спо-
разумение между възложителя и допуснатите кандидати, при условие че всички допуснати кандидати 
разполагат с еднакво време, за да изготвят и представят своите оферти. 
Срокът на действие на ДСП може да бъде променян като за обявяване на промяната възложителят 
използва образеца на обявление, с което е оповестено създаването на ДСП, а в случай на предсрочно 
прекратяване на ДСП възложителят публикува обявление за възлагане на поръчка. 

Правила при възлагане чрез ДСП

При възлагане на ОП чрез ДСП, възложителите прилагат правилата за ограничена процедура. Всички 
кандидати, които отговарят на критериите за подбор, се допускат до участие в системата, като 
броят на кандидатите, които се допускат до ДСП не се ограничава, т.е. в случай на възлагане чрез 
ДСП не се използва възможността при ограничената процедура за намаляване броя на квалифицира-
ните кандидати, които да бъдат поканени за участие да представят оферти. 

Важно ! ДСП се използва само при ограничена процедура.

Възложителят изпраща решението за откриване възлагането на ОП чрез използване на ДСП и одо-
брената с него покана до всички допуснати кандидати да подадат оферта за всяка конкретна по-
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ръчка в рамките на ДСП. Когато ДСП е разделена на категории, поканата да подадат оферта се 
отправя до кандидатите, включени в съответната категория. Решението се изпраща по реда на чл. 
22, ал. 10 като кандидатите е се уведомяват за в тридневен срок от издаване на решението чрез 
съобщение на техните потребителски профили в ЦАИС ЕОП, към което е прикачено съответното 
решение. Последното се смята за връчено от постъпването на съобщението на потребителския 
профил, което се удостоверява от платформата чрез електронен времеви печат.
Възложителят възлага поръчката на оферента, подал най- добрата оферта въз основа на критерии-
те за възлагане, посочени в обявлението за ОП или в поканата за потвърждаване на интерес, когато 
създаването на ДСП е обявено чрез обявление за предварителна информация или периодично индика-
тивно обявление. Когато е целесъобразно, тези критерии могат да бъдат формулирани по-точно в 
поканата за представяне на оферти.
Законодателят е предвидил по всяко време в срока на действие на ДСП, възлагащите органи  да имат 
възможността да поискат от допуснатите кандидати да представят ЕЕДОП с актуализирана ин-
формация относно заявените данни, въз основа на които са включени в ДСП в срок до 5 работни дни 
от получаването на искането. Също така, по всяко време в срока на действие на ДСП, възложители-
те могат да поискат от кандидатите да представят документи за доказване на обстоятелствата, 
включени в ЕЕДОП, като нямат право да изискват документи, до които имат достъп по служебен 
път или чрез публичен регистър, или същите могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен дос-
тъп до националните бази данни на държавите членки (изключенията в случаите по чл. 67, ал. 8 от 
ЗОП). Когато в резултат на предприети от страна на възлагащия орган действия, се установи, че 
даден кандидат не отговаря на условията за включване в ДСП, 
възложителят взема решение за прекратяване на участието му в ДСП.
Правилата за използване на ДСП при възлагане на ОП са уредени в чл.83 и следв. от Раздел II, Глава 
десета. СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ, Част втора. ПРАВИ-
ЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ от ЗОП.

Глава пета

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ

ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Основни положения 

Електронният търг е специфичен инструмент за възлагане на ОП, представляващ повтарящ се 
електронен процес, който започва след като възложителят е осъществил първоначална цялостна 
оценка на получените оферти, който позволява те да бъдат класирани чрез методи за автоматично 
оценяване на представените в офертите нови – преразгледани в посока надолу по-ниски цени и/или 
нови стойности, засягащи определени елементи от офертите. В случаите, когато техническите 
спецификации на ОП могат да бъдат точно определени, включително при вътрешен конкурентен из-
бор, провеждан за възлагане на поръчка по рамково споразумение, възложителите могат да изберат 
изпълнител на ОП чрез провеждане на електронен търг. 

Важно ! ОП за услуги и строителство, които имат за предмет интелектуална дейност, включител-
но дейности по проектиране на строителни обекти, и които не подлежат на автоматична оценка с 
електронни средства, не могат да бъдат обект на електронен търг.

Електронен търг може да бъде проведен от възложителите, без прилагането му да предотвратява, 
ограничава или нарушава конкуренцията, при възлагането на ОП чрез открита процедура, ограничена 
процедура, състезателна процедура с договаряне, процедура на договаряне с предварителна покана 
за участие, публично състезание или събиране на оферти с обява, както и в случаите на възлагане 
на ОП в рамките на ДСП.
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Провеждане на търга

Електронният търг се основава на един от следните елементи на офертите: 
• единствено на цените, когато ОП се възлага единствено въз основа на цената; 
• на цените и/или на новите стойности на офертните показатели, посочени в документация-

та, когато поръчката се възлага по критерия за оптимално съотношение качество/цена или 
най-нисък разход, при използването на подход за разходна ефективност. 

В обявлението за откриване на процедурата или в поканата за потвърждаване на интерес, възлага-
щите органи задължително посочват използването на електронен търг, а в документацията за ОП 
включват най-малко следната информация: 

• показателите за оценка, чиито стойности ще бъдат предмет на електронен търг, при условие 
че тези характеристики са количествено определими и могат да бъдат изразени в цифри или 
проценти; 

• всички ограничения за стойностите, които могат да бъдат представени, във вида, в който 
произтичат от техническите спецификации, свързани с предмета на ОПстъпката, мерната 
единица и други технически параметри, свързани с автоматичното подаване и оценяване на 
офертите, а когато е приложимоминимални и/или максимални стойности на показателите за 
оценка, които могат да бъдат предлагани; 

• информацията, която ще бъде предоставена на оферентите в хода на електронния търг и 
когато е целесъобразно — моментът, в който ще им бъде предоставена; 

• съответната информация, свързана с фактическото провеждане на електронния търг; 
• условията, съгласно които участниците ще могат дa подават нови предложения; 
• когато се предвижда провеждането на електронния търг на етапи – техният брой и времеви 

график;
• съответната информация, свързана с използваното електронно оборудване, както и редът, 

условията и техническите изисквания за свързване.
Преди да пристъпят към електронен търг, възложителите назначават комисия, която  извършва пъл-
на първоначална оценка на допуснатите оферти, в съответствие с избрания критерий за възлагане 
и съгласно определените относителни тежести на показателите за оценка.

Важно ! Дадена оферта се смята за допустима, когато е подадена от участник, който не е изключен 
на някоe от основанията за отстраняване, който отговаря на критериите за подбор и чиято оферта 
съответства на техническите спецификации, без да е нередовна, неприемлива, или неподходяща. За 
нередовни се считат по-специално оферти, които не са в съответствие с документацията за ОП 
или които са получени със закъснение. За неприемливи се считат по-специално оферти, подадени от 
оференти, които не притежават необходимите квалификации (не отговарят на предварително обя-
вените критерии за подбор), и оферти, чиято цена надхвърля прогнозната стойност на ОП. Счита 
се, че дадена оферта е неподходяща, когато не съответства на условията на поръчката, т.к. явно 
не може без съществени промени да отговори на посочените в документацията потребности и 
изисквания на възложителя.

След като комисията оцени допуснатите оферти и в съответствие с избрания критерий за възлага-
не, всички участници, подали допустими оферти, едновременно се канят чрез електронни средства 
да участват в провеждането на електронния търг, като използват към посочената дата и час, връз-
ките и начина за свързване към използваното електронно оборудване, съгласно указанията, дадени 
в поканата. В поканата се посочват задължително резултата от първоначалната оценка на всяка 
оферта и начина на приключване на електронния търг. Поканата съдържа и математическата фор-
мула, която ще се използва в електронния търг за целите на автоматичното ново класиране въз ос-
нова на представените нови цени и/или нови стойности, когато критерият за възлагане е оптимал-
но съотношение качество/цена, както и  приложимите показатели, тяхната относителна тежест и 
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мерните единици. Когато са разрешени варианти, за всеки вариант се предоставя отделна формула. 
Електронният търг не може да започне по-рано от два работни дни след датата на изпращане на 
поканата. Може да се проведе и на няколко последователни етапа като на всеки етап се обявява 
броят на участниците. Самото провеждане се организира от възложителите по начин, който дава 
възможност на всеки участник да определи сам относителното си място в класирането във всеки 
един момент от провеждането на търга.

Важно ! При условие че е предвидено в поканата, на участниците може да се предостави информация 
за предложени в хода на търга цени или стойности от другите участници. Последното в никакъв 
случай не може да води до разкриване на самоличността на участниците, на който и да е етап от 
електронния търг.

Приключване на търга

Възлагащите органи приключват електронния търг по един от следните начини: 
• с настъпване на предварително посочените в поканата дата и час; 
• когато е приключило изпълнението на предварително посочения брой етапи на търга (при про-

веждане на електронния търг на етапи, възложителят посочва времевия график за провеждане 
на всеки етап от търга в поканата за участие)

• или
• когато в два последователни етапа не са получени повече нови предложения, в т.ч. нови цени 

или нови стойности, отговарящи на изискванията на възложителя (вкл. за минимални разлики), 
или получените предложения не водят до промяна на най-доброто предложение.

Възложителят определя изпълнител на ОП въз основа на резултатите от провеждането на елек-
тронния търг и сключва договор с него.
Правилата за използване на Електронен търг при възлагане на ОП са уредени в чл.89 и следв. от 
Раздел III, Глава десета. СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ, Част 
втора. ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ от ЗОП.

Глава шеста

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ КАТАЛОЗИ ПРИ ВЪЗЛАГА-

НЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

Основни положения 

Изискването за използване на електронни каталози се посочва в обявлението или в поканата за 
потвърждаване на интерес, когато възложителите изискват офертите да бъдат представени под 
формата на електронен каталог или да включват електронен каталог, при възлагане на ОП чрез из-
ползване на електронни средства за комуникация. 
Офертите, представени под формата на електронен каталог, могат да бъдат придружени от други 
документи, допълващи офертата. Електронните каталози се изготвят от оферентите с цел учас-
тие в определена процедура за възлагане на ОП, в съответствие с установените от възлагащия 
орган технически спецификации. Цялата комуникация се осъществява само с електронни средства, 
в съответствие с описаните общи изисквания, по-горе в  Глава трета, по реда на чл. 39а от ЗОП и 
Глава трета "а" от ППЗОП.

Важно ! В електронен каталог, подаден за конкретна процедура за ОП, могат да се включат един-
ствено продукти, строителство или услуги, които отговарят на изискванията на възложителя за 
конкретната поръчка. 
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Използване на електронен каталог при рамково споразумение

Когато възложител е сключил рамково споразумение с повече от един икономически оператор след 
подаване на оферти под формата на електронни каталози, същият може да предвиди възможност за 
подновяване на състезателната процедура чрез вътрешен конкуренте избор за конкретни поръчки 
въз основа на актуализираните каталози на избраните изпълнители. В този случай, възложителите 
използват един от следните методи: 

• канят оферентите да изпратят отново своите електронни каталози, актуализирани в част-
та, съответстваща на изискванията на конкретната поръчка или 

• уведомяват оферентите, че възнамеряват да съберат от вече подадените електронни ката-
лози за конкретната стока необходимата информация за съставяне на оферти, при условие че 
тази възможност е предвидена в документацията за ОП относно рамковото споразумение. В 
този случай, участниците биват уведомени за датата и часа за събиране на информацията, 
необходима за съставяне на оферта, съобразена с изискванията на конкретната поръчка, като 
възложителите им осигуряват достатъчен срок между уведомяването и действителното съ-
биране, който срок да им даде възможност да вземат решение относно съгласието си да бъде 
използвана подадената от тях информация за конкретната поръчка.

Важно ! В случай на събиране на информация за конкретната стока от вече подадени електронни 
каталози, необходима за съставяне на оферта, съобразена с изискванията на конкретната поръчка,  
преди да възложат поръчката, възложителите предоставят събраната информация на съответния 
участник, за да му дадат възможност да я оспори или потвърди.

Използване на електронен каталог при ДСП

Възлагащите органи могат да възлагат ОП въз основа на ДСП, като поискат офертите за конкрет-
ната поръчка да бъдат представени под формата на електронен каталог. В случаите, когато заявле-
нието за участие в ДСП е придружено от електронен каталог, съответстващ на установените от 
възложителя технически спецификации, ОП въз основа на ДСП може да се възложи чрез събиране на 
необходимата информация за съставяне на оферти от вече подадените електронни каталози по опи-
сания по-горе ред, отнасящ се до използването на електронни каталози при рамково споразумение. В 
подобни случаи, аналогично на използването на специфичната техника при рамковото споразумение, 
електронният каталог се допълва впоследствие от участниците при спазване на посочените усло-
вия, когато същите бъдат уведомени за намерението на възлагащия орган да състави оферти чрез 
събиране на необходимата информация.

Правилата за използване на Електронни каталози при възлагане на ОП са уредени в чл.92 и следв. от 
Раздел IV, Глава десета. СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ, Част 
втора. ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ от ЗОП.

Глава седма

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБ-

ЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
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Централен орган за покупки. Характеристики. Основни положения.

Възлагащите органи имат възможност да придобиват доставки и/или услуги от централен орган 
за покупки, който предлага централизирана дейност по закупуване. В тези случаи се приема, че въз-
ложителите са спазили разпоредбите на ЗОП. По смисъла на §2, т.63. от ЗОП, централен орган за 
покупки е възложител по реда на закона, осъществяващ централизирани дейности по закупуване и 
евентуално подпомагащи дейности по закупуване. По смисъла на §2, т.64. от ЗОП, централизирани 
дейности по закупуване са дейности, които се осъществяват постоянно в една от следните форми:

• придобиване на доставки и/или услуги, предназначени за възложители;
• възлагане на ОП или сключване на рамкови споразумения за строителство.

Важно ! Когато възлагат на централен орган за покупки ОП с предмет услуга за изпълнение на 
централизирани дейности по закупуване, която може да включва и предоставянето на подпомагащи 
дейности по закупуване, възложителите не прилагат процедурите по закона.

Всички процедури за възлагане на ОП, провеждани от централни органи за покупки, се осъществяват 
само с електронни средства, в съответствие с описаните общи изисквания, по-горе в  Глава трета, 
по реда на чл. 39а от ЗОП и Глава трета "а" от ППЗОП.

Създаване на централни органи за покупки

Централен орган за покупки може да бъде създаден по решение, взето от група от възложители. За 
нуждите на администрациите на изпълнителната власт, както и за нуждите на определени сектори, 
решението за създаване е акт на Министерския съвет. За нуждите на общините, решението за 
създаване се взима от съответните общински съвети по предложение на кметовете на общини. 
Когато е необходимо, НСОРБ също може да изпълнява функциите на централен орган за покупки за 
възлагане на ОП за нуждите на общините, което става въз основа на решение на общото събрание. 
В тези случаи, общинският съвет, по предложение на кмета, може да вземе решение за придобиване 
на доставки и/или услуги от централен орган за покупки по споразумение със съответния орган – 
НСОРБ или централен орган за покупки, създаден от възложителиобщини. 

Важно ! За общините, основното изискване за прилагане на инструмента на ЦВ е да бъда създаден, 
регламентиран и уреден централен орган за покупки за местната власт.  

Използване на ДСП и рамково споразумение при възлагане на ОП от централен орган за по-
купки

Когато се предвижда и други възлагащи органи да използват ДСП, управлявана от централен орган 
за покупки, това се посочва в обявлението, с което се оповестява създаването на ДСП. В случаите, 
когато възложителите придобиват строителство, доставки и услуги чрез ОП, възложени от центра-
лен орган за покупки,  чрез използване на ДСП, управлявана от този орган или рамково споразумение, 
сключено от този орган,  възложителите отговарят за спазването на задълженията си по ЗОП по 
отношение на частите, които провеждат лично. В тези случаи, възложителите са отговорни пряко 
за законосъобразността на извършваните от тях действия, свързани с избор на изпълнител и въз-
лагане на конкретните договори за ОП при използване на ДСП, управлявана от централния орган за 
покупки, или на сключеното от него рамково споразумение.

Използване на централен орган за покупки, установен в друга държава членка

Възложителите по ЗОП имат право да се ползват от ДСП, рамковите споразумения и договорите, 
сключени от централен орган за покупки, установен в друга държава-членка на ЕС.
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Последното е допустимо само, в случай че конкретният възложител е посочен в тях като същият не 
може да използва предоставената възможност по с цел заобикаляне на националния закон.
При предоставяне на централизирани дейности по закупуване от централен орган за покупки, уста-
новен в друга държава-членка, възлагането на поръчки чрез ДСП, както и определянето на изпълнител 
въз основа на рамково споразумение, се извършва в съответствие с националните разпоредби и зако-
нодателството на държавата-членка, в която е установен централният орган за покупки.
Правилата за използване на централизирано възлагане на ОП са уредени в чл.95 и следв. от РазделV, 
Глава десета. СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ, Част втора. 
ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ от ЗОП.

ЧАСТ ПЕТА

ОСНОВНИ/КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕ-

НИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА  ОПИСАНИТЕ ФОРМИ И ИНСТРУ-

МЕНТИ

Глава осма

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Предмет на ОП, възлагани чрез прилагането и използването на  описаните нови форми и инструмен-
ти, в т.ч. ДСП, електронен търг, електронни каталози, централизирано възлагане и др., могат да 
бъдат строителство, доставки или услуги, предназначени за обществени цели. По смисъла на прило-
жимата обща и специална нормативна уредба, използването на специфични техники и инструменти 
за възлагане на ОП е законосъобразно и се прилага от възложителите, когато  последните целят 
посредством договор за ОП придобиването на резултата от извършено строителство, предоставе-
ни доставки или услуги от избрани от тях икономически оператори, в  хипотезите, регламентирани 
в Глава десета. СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ, Част втора. 
ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ от ЗОП. 

Грешка! Незаконосъобразно прилагане на ДСП за възлагане на ОП в областите отбрана и сигурност.

В допълнение, законодателят допуска и смесени обществени поръчки по смисъла на чл.11 от ЗОП, в 
случаите, когато ОП включва дейности с повече от един обект и същата се възлага по реда, прило-
жим за обекта, който характеризира дейностите, считан за основен предмет на поръчката. Също 
така, при възлагане на ОП чрез специфични техники и инструменти, възлагащите органи трябва 
да се съобразят с общите изключения, относно особеностите при дефиниране на предмета в об-
ществени поръчки за строителство, както и с възможностите за комбиниране на строителството 
с услугата по проектиране за същия обект, при подготовка и провеждане на ОП с комплексен пред-
мет, в който е включено, както проектирането, така и строителството. В чл. 21, ал. 17 от ЗОП е 
предвидено специално правило, важно за определяне не само на стойността, но и на предмета на ОП 
за строителство като при определяне на стойността на договор за строителство не се допуска 
включването на доставки и услуги, които не са необходими за неговото изпълнение.

Грешка ! Незаконосъобразно прилагане на електронен търг за възлагане на ОП за услуги и строител-
ство, които имат за предмет интелектуална дейност, включително дейности по проектиране на 
строителни обекти, и които не подлежат на автоматична оценка с електронни средства.
Когато подлежащите на възлагане дейности обективно могат да бъдат разделени и възложени на 
различни изпълнители, възложителят трябва да прецени дали в предмета на поръчката ще има обо-
собени позиции. Съгласно чл. 46, ал.1 от ЗОП тази преценка се прави по целесъобразност. Крайното 
решение може да бъде в посока да има или да няма обособени позиции. Във втория случай, се изисква 
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от възложителя да посочи причините, които според него налагат конкретната обществена поръчка 
да не се дели на обособени позиции. Те се излагат под формата на мотиви като част от съдържание-
то на решението за откриване на процедура по ЗОП. 

Важно! Мотивите са задължителни при всички видове процедури по ЗОП. 

Мотивите за липса на обособени позиции трябва да съдържат конкретните обстоятелства, въз 
основа на които възложителят е стигнал до решение предметът на поръчката да не се дели на 
позиции. Най-често в основата на преценката стои въпросът дали възложителят има аргументи 
да обоснове, че всички подлежащи на възлагане дейности трябва да бъдат изпълнени от един из-
пълнител. Мотивите не трябва да са бланкетно (общо) формулирани, а винаги трябва да отразяват 
спецификите на конкретната поръчка и условията на възлагането й. Аргументите за окрупняване 
на предмета на поръчката не трябва да водят до необосновано ограничаване участието на лица в 
процедурата или до необосновано даване на предимство при участие, тъй като в този случай би било 
налице ограничително условие, поставено в нарушение на чл. 2, ал.2 от ЗОП. 
При наличие на обособени позиции, възложителят има право на преценка по какъв признак ще раздели 
предмета на поръчката на части – напр. по обекти, по видове дейности или др., както и колко на брой 
позиции ще създаде. Наличието дори само на две обособени позиции освобождава възложителя от 
задължението му да излага мотиви по чл. 46, ал.1 от ЗОП. 

Грешка! При създаването на ДСП и разделянето на категории продукти, строителство или услуги, 
определени обективно въз основа на характеристиките на ОП, която ще бъде изпълнена в съот-
ветната категория (в т.ч. максимално допустимия размер на последващите конкретни поръчки или 
конкретен географски район), неправилното им възприемане за отделни обособени позиции. 

Глава девета

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 

Изчисляването на прогнозна стойност е един от основните моменти в подготовката на всяка ОП. 
Общите и специални правила, които възложителят трябва да спазва, се съдържат в чл. 21 от ЗОП. 
Прогнозната стойност на поръчката винаги се изчислява без данък добавена стойност (ДДС) и 
трябва да включва всички плащания, които възложителят ще извърши към бъдещия изпълнител. Ако 
са предвидени опции10 или подновявания11, тяхната стойност без ДДС също трябва да бъде изчислена 
и включена в общата прогнозна стойност на поръчката. При наличие на опция, същата трябва да 
бъде самостоятелно остойностена, за да е ясно каква част от поръчката е предмет на основното 
възлагане и каква част е запазена само като възможност за възложителя.

Важно! Съгл. чл.21, ал.12 от ЗОП, при рамкови споразумения и ДСП се взема предвид максималната 
прогнозна стойност без ДДС на всички договори за ОП, предвидени за целия срок на действие на 
рамковото споразумение или ДСП.

При наличие на обособени позиции в предмета на ОП, прогнозната стойност на цялата поръчка се 
определя като сбор от прогнозните стойности на всички позиции (чл. 21, ал. 4 от ЗОП) и се възлага 
по реда за тази обща стойност. В този случай е необходимо определяне на прогнозна стойност и на 
всяка от позициите, като същата се посочва в обявлението за обществена поръчка. 
При определяне на прогнозната стойност на конкретна поръчка, възложителят трябва да вземе 

10 Съгласно чл. 5, ал.1 от ППЗОП, опцията е свързана с очакванията на възложителя за възлагане на допълнителни дейности или 

количества, без да има задължение за възлагане.

11 По смисъла на чл. 6 от ППЗОП.
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предвид потребностите от възлагане на идентични или сходни дейности на всички свои звена, които 
не са самостоятелни възложители по ЗОП.

Важно ! Всеки кмет на община като първостепенен разпоредител с бюджет и възложител по ЗОП 
трябва да разполага с информация за това кои структурни или функционални звена в общината не са 
самостоятелни възложители по ЗОП. Причината е, че за кмета на общината съществува задължение 
да планира и възлага не само своите поръчки, но и тези на посочените звена.  
В рамките на общините самостоятелни възложители, освен кметът на общината, са също кмето-
вете на райони (при общините с районно деление), кметовете на кметства и кметските наместни-
ци. Кметовете на кметства и кметските наместници са възложители, но само при условие, че с 
решение на Общинския съвет са определени за разпоредители с бюджет. В противен случай за тях 
обществени поръчки възлага кметът на общината. 
Самостоятелни възложители в общините са всички структури на издръжка на общинския бюджет, 
които са юридически лица – напр. училища, детски градини, музеи и др. Те възлагат самостоятелно 
обществените си поръчки, като се съобразяват само със стойността на собствените си потреб-
ности.  
Кметът на общината, на основание чл. 7, ал. 3 от ЗОП може да „изземе“ възлагането на някои поръчки 
от други самостоятелни възложители, но в този случай за него възниква задължение да избере ред за 
възлагане на база общата стойност на идентичните или сходни дейности, които е централизирал. 
Структури, които на се юридически лица, независимо, че могат да са разпоредители с бюджет, не са 
самостоятелни възложители – напр. общински предприятия, Домашен социален патронаж, Функция 
„Образование“ и др. Техните ръководители могат да възлагат поръчки, но само като лица с делегира-
ни от кмета на общината правомощия по чл. 7, ал.1 от ЗОП. Независимо дали поръчките за нуждите 
на подобни структури се възлагат от кмета на общината или от съответния ръководител, въз ос-
нова на чл. 7, ал.1 от ЗОП, за тях се прилага ред за възлагане, съответстващ на общата стойност 
на подлежащите на възлагане идентични или сходни дейности – арг. чл. 21, ал. 3 от ЗОП.

Целта на изчисляването на прогнозна стойност в хода на подготовката на всяка обществена поръч-
ка е тя да бъде съотнесена към стойностните прагове по чл. 20 от ЗОП, за да се определи реда за 
възлагане, който трябва да бъде приложен. 
По-високата прогнозна стойност на поръчката води до по-тежък ред за нейното възлагане. 

Важно ! С цел да не се стига до заобикаляне на закона чрез прилагане на по-лек ред за възлагане от 
изискващия се, в чл. 21, ал. 14 и 15 от ЗОП се съдържат поредица от забрани. Нарушаването им може 
да доведе до търсене на административнонаказателна отговорност по чл. 247, ал.1 от ЗОП. 

Чл.21, ал.14 от ЗОП забранява на възложителите да използват методите за определяне на прогнозна 
стойност на обществена поръчка по начин, че възлагането на конкретна поръчка да се извърши по 
ред, приложим за по-ниски стойности. Такъв например би бил случай, при който в нарушение на чл. 21, 
ал. 7 от ЗОП в стойността на поръчка за строителство не са включени стойностите на доставки 
или услуги, които ще бъдат предоставени от възложителя на бъдещия изпълнител. Друго възможно 
проявление на нарушение на забраната по чл. 21, ал. 14 от ЗОП е определянето на прогнозна стой-
ност на поръчка с периодично изпълнение и тригодишен срок за изпълнение само на база разчетени-
те разходи на възложителя за първата година. 
В чл. 21, ал.15 от ЗОП се съдържа забрана, според която възложителят няма право да разделя една 
поръчка на части, ако в резултат от това се стига до ред за възлагане, приложим за по-ниски стой-
ности (напр. вместо чрез открита процедура, поръчката или част от нея се възлага чрез „публично 
състезание”). 
Когато в предмета на една поръчка има обособени позиции, но те няма да се възлагат едновременно, 
за да не се стигне до нарушаване на чл. 21, ал.15 от ЗОП, всяка от позициите трябва да се възложи 
по реда, съответстващ на общата стойност на цялата поръчка (чл. 21, ал. 5 от ЗОП).
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Глава десета

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ12

При подготовка за възлагане на обществена поръчка, в т.ч. по реда на Глава десета. СПЕЦИФИЧНИ 
ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ, Част втора. ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ от ЗОП, 
трябва да бъде направена преценка за приложимите обстоятелства, свързани с личното състояние 
на кандидатите/участниците. В обществените поръчки, възлагани чрез специфични техники и ин-
струменти не са налице особености по отношение на личното състояние, поради което са приложи-
ми всички общи правила.
Обстоятелствата за лично състояние са изброени в чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, като тези по чл. 54 от 
ЗОП са задължителни за прилагане и не зависят от преценката на възложителя. 

Важно ! Във всяка ОП, възлагана чрез процедура по ЗОП (независимо от вида й) или чрез събиране на 
оферти с обява и покана до определени лица по чл. 191 от ЗОП, възложителят е длъжен да приложи 
всички обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.1-7 от ЗОП. 
По силата на чл. 54, ал. 4 от ЗОП, изключение от това правило е допустимо, когато се налага да се 
защитят особено важни държавни или обществени интереси и поръчката се възлага чрез процедура 
на договаряне на основанията по чл. 79, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗОП и чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП или чрез 
покана до определени лица на основанията по чл. 191, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП. В тези случаи, възложи-
телят е длъжен да обоснове решението си да не прилага чл. 54, ал.1 от ЗОП. Мотивите се излагат 
в обявлението за възлагане на поръчката. 

Обстоятелствата по чл. 54, ал.1 от ЗОП могат да бъдат разделени на две групи, според лицата, за 
които се отнасят.  
Обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП са приложими само към физически лица – това 
са лицата по чл. 54, ал. 213 и 3 от ЗОП, както следва: 

• лицата, които представляват кандидата/участника, съгласно регистъра, в който е вписан, ако 
има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му;
Задължени са всички лица, представляващи кандидата/участника, независимо дали го предста-
вляват заедно и/или поотделно. 

• членовете на управителните и надзорни органи на кандидата/участника, съгласно регистъра, 
в който е вписан, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му;
Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физи-
ческите лица, които го представляват, съгласно регистъра, в който е вписано юридическото 
лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.

• пълномощницитекогато кандидат/участник, или юридическо лице в състава на негов контролен 
или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие.

Важно ! След влизане в сила на задължението за използване на ЦАИС ЕОП за съответния възложител, 
кръгът на задължени физически лица, които декларират обстоятелствата за лично състояние по чл. 
54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП става еднакъв както при процедурите, така и при събиране на оферти с 
обява и покана до определени лица. Той обхваща всички посочени по-горе групи лица.

Обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3-6 от ЗОП се отнасят до самия кандидат/участник и подлежат 
на деклариране от лице, което има право да го представлява.
Обстоятелствата по чл. 55, ал.1, т. 1-5 от ЗОП са незадължителни. Те могат да се прилагат по 

12 Според вида на процедурата и в съответствие с легалните дефиниции за „кандидат“ по § 2, т.19 от ДР на ЗОП и „участник“ 

по § 2, т. 59 от ДР на ЗОП.

13 Лицата по чл. 54, ал.2 се изброени в чл. 40, ал.1 и 2 от ППЗОП.
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преценка на възложителя за конкретна поръчка. Чл. 55, ал. 5 от ЗОП указва на възложителя, че при 
вземане на решение за не/прилагане на обстоятелствата по чл. 55, ал.1 от ЗОП, трябва да се отчи-
тат предмета и обема на обществената поръчка. Т.е. при поръчки с предмет, който не се отличава 
с особена сложност, както и при такива с неголям обем, прилагането на обстоятелствата по чл. 55, 
ал. 1 от ЗОП е непрепоръчително. То би поставило допълнителни пречки за участие, които могат да 
се разглеждат и като необосновани, в нарушение на чл. 2, ал.2 от ЗОП.

Важно ! Обстоятелствата по чл. 55, ал.1 от ЗОП са приложими само при провеждане на процедури 
по ЗОП, но не и при възлагане чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица – арг. чл. 
192, ал.1 от ЗОП. 
Това законодателно решение може да се разглежда като проявление на условието по чл. 55, ал. 5 от 
ЗОП. 

В случай, че възложителят желае да използва чл. 55, ал.1 от ЗОП, той може да избере едно или повече 
от обстоятелствата, като трябва изрично да посочи точките, които ще прилага – напр. чл. 55, ал.1, 
т. 1 и 3 от ЗОП. Ако е посочен само чл. 55, ал.1 от ЗОП, приложими стават всички основания по т. 1-5. 
В съответствие с чл. 55, ал. 2 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 55, ал.1 от ЗОП, които ще са при-
ложими за конкретна процедура, трябва задължително да бъдат посочени в обявлението за общест-
вена поръчка, а при процедурите на договаряне, при които не се публикува обявление – в поканата за 
участие в преговори. 

Препоръка: Изпълнението на задължението по чл. 55, ал.2 от ЗОП не изисква в обявлението да се 
цитира пълния текст на избраните основания по чл. 55, ал.1 от ЗОП. Предвид ограничения брой сим-
воли, е достатъчно да се посочи, че ще бъдат отстранени кандидати/участници, за които са налице 
обстоятелствата по чл. 55, ал.1, т. …… от ЗОП (изброяват се само приложимите точки).

Обстоятелствата по чл. 55, ал.1, т. 5 от ЗОП се отнасят до лицата по чл. 54, ал.2 и 3 от ЗОП и се 
декларират от тях, ако в конкретна процедура са обявени от възложителя за приложими. 
Останалите обстоятелства по чл. 55, ал.1, т. 1-4 от ЗОП се отнасят до кандидата/участника и се 
декларират от лице, което може да го представлява.

Специфични национални основания за отстраняване

При подаване на заявление за участие/оферта, обстоятелствата за лично състояние подлежат на 
деклариране в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В образеца на ЕЕДОП, 
в част III, раздел Г се декларират специфичните национални основания за отстраняване (изключване), 
ако такива съществуват в съответната държава-членка на ЕС, в която се възлага обществената 
поръчка.
В българското законодателство има основания за отстраняване на кандидати/участници в общест-
вени поръчки, които попадат в категорията „специфични национални основания за отстраняване“ и 
подлежат на деклариране в част III, раздел Г на ЕЕДОП. Броят и конкретните обстоятелства, които 
попадат в специфичните национални основания за отстраняване са променлива величина, като към 
момента те са следните14: 

• осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 
256 – 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

• нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда 
(чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

• нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 
1, т. 6 от ЗОП);

14 Съгласно отговор на въпрос на АОП по еЕЕДОПhttps://www2.aop.bg/metodologiya/vyprosi-i-otgovori/ и информация в системата 

е-sertis, съдържаща се в електронния образец на ЕЕДОП.
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• наличие на свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в 
конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

• наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отноше-
ния с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролира-
ните от тях лица и техните действителни собственици;

• обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на неза-
конно придобитото имущество.
Видно е, че част от обстоятелствата са включени в чл. 54, ал.1 от ЗОП, други са от чл. 107 от 
ЗОП,  трети произтичат от закони, извън ЗОП. 

Важно ! Възложителят е длъжен да прилага специфичните национални основания за отстраняване 
при всички видове процедури по ЗОП, както и при събиране на оферти с обява и покана до определени 
лица. 

Декларирането на специфичните национални основания за отстраняване в ЕЕДОП изисква посочване 
само на отговор „да“ или „не“, без кандидатите/участниците да изписват обстоятелствата, които 
декларират в този раздел. Това налага при подготовка на документацията за обществена поръчка 
възложителят да посочи конкретно кои са обстоятелствата, подлежащи на деклариране като специ-
фични национални основания за отстраняване в част III, раздел Г на ЕЕДОП, като ги изброи. 

Деклариране и доказване на обстоятелствата за лично състояние

При подаване на заявление за участие/оферта15, обстоятелствата за лично състояние подлежат 
само и единствено на деклариране в ЕЕДОП16.
Тъй като обстоятелствата за лично състояние се отнасят и до подизпълнители и трети лица, ако 
има такива, те също представят ЕЕДОП. Личното състояние се декларира и от всеки член на кан-
дидат/участник – обединение. 

Важно ! Възложителят няма право да изисква при подаване на заявление за участие/оферта, кандида-
тите/участниците да представят каквито и да било документи, доказващи декларираните обстоя-
телства. 

Доказването на съответствие с обстоятелствата за лично състояние може да бъде изискано от 
назначената от възложителя комисия, но това е възможно най-рано в хода на работата й, след като 
заявленията за участие/офертите са отворени. Подобни действия са възможни на този етап, на 
основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, но с ограничен обхват и само, ако това е необходимо за законосъо-
бразното възлагане на поръчката. 
Преди сключване на договор за обществена поръчка, само от и за избрания за изпълнител участник 
(вкл. когато е обединение) се събират доказателства за липсата на основания за отстраняване, 
вкл. във връзка с личното състояние. На този етап доказването на съответствие е задължително. 
Приложими са документите по чл. 58 от ЗОП. 
Доказването на липса на основания за отстраняване е приложимо и за подизпълнители и трети лица, 
ако определеният за изпълнител участник е заявил такива.

Глава единадесета

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

15 В зависимост от вида на процедурата.

16 От момента, в който за конкретния възложител е възникнало задължение за използване на ЦАИС ЕОП, декларирането на 

обстоятелствата за лично състояние става в ЕЕДОП не само при процедурите по ЗОП, но и при събиране на оферти с обява и 

покана до определени лица – чл. 67, ал.1 от ЗОП и чл. 192, ал.3 от ЗОП.
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Общи правила

В хода на подготовката на обществена поръчка, възложителят трябва да обмисли дали ще поставя 
критерии за подбор. Те представляват минимални изисквания на възложителя, на база на съответ-
ствието с които ще бъде преценена допустимостта на кандидатите/участниците. Критериите за 
подбор са относими само към качествата на кандидатите/участниците, а не към техните оферти. 
С критериите за подбор могат да бъдат преценявани годността, икономическото и финансово със-
тояние, техническите и професионални способности на кандидатите/участниците.

Важно ! Използването на критерии за подбор не е задължително (арг. чл. 59, ал.1 от ЗОП). Прецен-
ката дали за конкретна обществена поръчка ще бъдат предвидени критерии за подбор или не, е 
предоставена изцяло на възложителя. 
Критерии за подбор могат да бъдат използвани при всички процедури по ЗОП, като и при възлагане на 
обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица. 

 В чл. 59 от ЗОП се съдържат основните правила, свързани с критериите за подбор. Първото от тях 
е, че възложителите могат да прилагат само критериите за подбор, предвидени в ЗОП (чл. 59, ал. 
2, изр. 1 от ЗОП). Това означава, че не е допустимо да се формулират други условия и изисквания към 
кандидатите/участниците, на база на които те да бъдат допускани до участие в конкретната ОП, 
извън предвидените в ЗОП като възможни критерии за подбор. 

Пример: Възложител преценява, че в обществена поръчка за строителство иска да постави като 
критерий за подбор наличието на сертификат BS OHSAS 18001:2007 за въведена система за здраво-
словни и безопасни условия на труд. Това условие не може да бъде заложено като критерий за подбор, 
тъй като не е предвидено в чл. 60, 61 или 63 от ЗОП и би нарушило забраната на чл. 59, ал.2, изр. 1 
от ЗОП. 

Друго правило на чл. 59, ал.2 от ЗОП указва на възложителите, че критериите за подбор, които дефи-
нират, трябва задължително да са съобразени и да съответстват на предмета, стойността, обема 
и сложността на поръчката, а когато има обособени позиции – на предмета, стойността, обема и 
сложността на съответната позиция.
Неспазването на това изискване представлява нарушение освен на чл. 59, ал.2 от ЗОП, така също и 
на чл. 2, ал.2 от ЗОП. Включването на неотносими и/или прекомерни критерии за подбор необоснова-
но ограничава участието на лица в обществената поръчка. 
Съобразяването на критериите за подбор с предмета на поръчката/обособената позиция предполага 
конкретните изисквания, които се поставят към кандидатите/участниците, да имат връзка с дей-
ностите, които ще се изпълняват и да са насочени към проверка на възможностите за тяхното 
бъдещо изпълнение. Съответствието на критериите за подбор със стойността на обществената 
поръчка/позиция е относимо към количествено измеримите изисквания – напр. тези за оборот. Обе-
мът на поръчката/позицията трябва да бъде взет под внимание при формулиране на критериите за 
подбор, свързани с опит, наличие на оборудване, персонал. 

Важно ! Съгл. чл.83, ал.5 от ЗОП, при дефинирането на критерии за подбор за обществени поръчки, 
възлагани чрез ДСП, разделени на отделни категории, за всяка отделна категория възложителят 
определя нейните характеристики и приложимите критерии за подбор. 

Най-трудна е преценката за съответствие на критериите за подбор със сложността на конкретна 
поръчка. Законът безспорно има предвид наличие на обективна сложност на поръчката, свързана с 
фактори като специфичен предмет, множество разнородни дейности, значителен обем, кратки сро-
кове за изпълнение или др. 
Важно правило за критериите за подбор се съдържа и в чл. 59, ал.3 от ЗОП. То указва на възложите-
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лите, че не могат да изискват от кандидатите/участниците да представят други документи за 
доказване на съответствие с поставените критерии за подбор, освен посочените в ЗОП. По този 
начин е ограничен кръгът на документите, които могат и следва да се изискват от кандидатите/
участниците във връзка с критериите за подбор. Той се изчерпва с изброените в чл. 62 и 64 от ЗОП 
документи. 
Последното правило на чл. 59 от ЗОП задължава възложителите, когато използват критерии за под-
бор, да посочват както тях, така и документите за доказване на съответствие, в обявлението за 
обществена поръчка, а при процедурите на договаряне, при които не се публикува обявление – в пока-
ната за участие в преговори. При събиране на оферти с обява и покана до определени лица по чл. 191 
от ЗОП, критериите за подбор и доказателствата за съответствие се описват в обявата/покана, 
които се попълват по образец. 

Грешка ! Често пъти в обявлението за обществена поръчка възложителите описват критерия за 
подбор, но вместо да посочат доказателствата за съответствие с него, както са предвидени в 
ЗОП, указват, че кандидатите/участниците трябва да попълнят дадено поле в ЕЕДОП. 
При този подход е налице нарушение на чл. 59, ал. 5 от ЗОП, тъй като в обявлението не са посочени 
доказателствата за съответствие с критерия за подбор, а само начина на декларирането им. ЕЕ-
ДОП е стандартизирана декларация по образец, но сам по себе си той не представлява доказател-
ство за съответствие. 

Когато за конкретна поръчка възложителят е решил да използва критерии за подбор, той трябва да 
държи сметка за възможността да има кандидати/участници, които са обединения на физически и/
или юридически лица. Възложителят не следва да изисква изпълнение на критериите за подбор от 
всеки член на обединението поотделно, тъй като съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, съответствието 
се доказва общо от обединението, а не от всяко от лицата, включени в него. Това правило, обаче не 
се отнася до поставени изисквания за регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен 
акт. В тези случаи съответствието с критерия за подбор ще се декларира и доказва от един или 
повече от членовете на обединението, съобразно разпределението при изпълнение на дейностите, 
предвидено в документа за създаване на обединение.
Чл. 59, ал. 7 от ЗОП изисква от възложителите, в случаите, когато условията за изпълнение на 
обществената поръчка налагат да бъдат включени изисквания към  обединенията, които се разли-
чават от тези за индивидуалните кандидати/участници, те да произтичат от обективни причини 
и да са пропорционални.

Важно ! При дефинирането на критерии за подбор, възложителят не е длъжен да съобразява обстоя-
телството, че част от кандидатите/участниците могат да са новорегистрирани, а други – не. 
Критериите за подбор са еднакви за всички, като особеност е обстоятелството, че новорегистри-
раните кандидати/участниците трябва да ги изпълнят в пълен обем, но за по-кратък период. Не е 
допустимо новорегистрираните кандидати/участници да изпълняват критериите за подбор пропор-
ционално на времето, в което са осъществявали дейността си.

Критерии за подбор при обществени поръчки с обособени позиции

При обществени поръчки с обособени позиции, критериите за подбор, които възложителят поставя, 
трябва да съответстват на предмета, стойността, обема и сложността на всяка от обособените 
позиции. Това предполага конкретните изисквания да бъдат преценени не общо спрямо цялата поръч-
ка, а на ниво отделна позиция. Причината е, че за всяка позиция се участва поотделно, като кръгът 
на кандидатите/участниците може да е различен. 
Правилният подход предполага по отношение на всеки от критериите за подбор да се уточни за кои 
от позициите се отнася. 
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Важно ! Когато възложителят е предоставил възможност за подаване на оферти по повече от една 
обособена позиция, би следвало да се посочи как се очаква да бъде изпълнен всеки от критериите за 
подбор, ако се участва за повече от една обособена позиция. 
В зависимост от конкретния критерий за подбор, указанието може да бъде: 

• изискването да бъде изпълнено еднократно – напр. при критерий за годност;
• изискването да бъде изпълнено кумулативно (с натрупване) по всички позиции, за които се 

участва – напр. при критерий за опит или оборот;
• изискването да бъде изпълнено само за позицията, по която се участва и за която е поставено 

най-високо ниво на съответния критерий за подбор – напр. при критерий за оборот, персонал 
или др.

Деклариране и доказване на критериите за подбор

Съгласно чл. 67, ал.1 от ЗОП, при подаване на заявление за участие/оферта кандидатът/участникът 
декларира съответствие с критериите за подбор само и единствено чрез представяне на ЕЕДОП. 
Тъй като критериите за подбор се отнасят съответно и за заявени от кандидата/участника подиз-
пълнители и трети лица, те също представят ЕЕДОП, но попълнен само в частта за относимите 
към тях критерии за подбор в конкретната поръчка. 

Важно ! Възложителят няма право да изисква при подаване на заявление за участие/оферта, кандида-
тите/участниците да представят каквито и да било документи, доказващи декларираното от тях 
по отношение на критериите за подбор.  

Доказването на съответствие с критериите за подбор може да бъде изискано от назначената от 
възложителя комисия, но това е възможно най-рано в хода на работата й, след като заявленията за 
участие/офертите са отворени. Подобни действия са възможни на този етап, на основание чл. 67, 
ал. 5 от ЗОП, но с ограничен обхват и само, ако това е необходимо за законосъобразното възлагане 
на поръчката. 
Преди сключване на договор за обществена поръчка, само от избрания за изпълнител участник се 
представят доказателства за съответствие с критериите за подбор. На този етап доказването 
на съответствие е задължително. Приложими са документите по чл. 62 и 64 от ЗОП, съобразно из-
ползваните критерии за подбор в конкретната поръчка. 
Доказателства за съответствие се представят, освен за участника, също и за неговите подизпъл-
нители и трети лица, ако има такива. При участник – обединение  доказателствата се представят 
само от онези членове на обединението, които са декларирали съответствие по конкретния крите-
рий за подбор.

Оповестяване на критериите за подбор

В съответствие с изискването на чл. 59, ал. 5 от ЗОП, критериите за подбор и доказателствата за 
съответствие с тях трябва да бъдат изцяло описани в обявлението за обществена поръчка, а при 
процедурите на договаряне, в които няма обявление – в поканата за участие. 
При възлагане на обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП критериите за подбор се 
оповестяват в обявата за събиране на оферти/поканата до определени лица, които се попълват по 
образец (арг. Приложение № 20 към ЗОП).  

Важно ! В частта за критериите за подбор в обявлението трябва да се включи цялата изискваща 
се, съгласно ЗОП информация. Препратки към документацията не са допустими. 

Препоръка ! Тъй като ЗОП изисква всичко за критериите за подбор, които ще бъдат използвани в 

37



Този документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общи-

ните, градовете и регионите за европейско сближаване”

конкретната поръчка, да се посочи в обявлението, не съществува изискване същата информация да 
бъде възпроизведена отново и в документацията за обществената поръчка. Дублирането е често 
срещана практика, която води до множество грешки и противоречия между съдържанието на раз-
личните документи. 
Подходящо би било конкретните критерии да са изписани само в обявлението за обществена поръч-
ка, а в документацията да се направи препращане към обявлението и да се изложат само общите 
правила във връзка с критериите за подбор, произтичащи от ЗОП – напр. за кого се отнасят, как се 
декларират, какви са правилата за обединенията и др.

В практиката17 е установен подход за попълване на обявлението за обществена поръчка в частта 
за критериите за подбор, който да осигури в максимална степен спазване на законовите изисквания. 
Той предполага спазване на следната последователност: 

• в първата част на полето за съответния критерий за подбор се изписва избрания от възло-
жителя критерий, така както е заложен в ЗОП, след което се посочват доказателствата за 
съответствие с него, също както са дефинирани в закона;

• във втората част на полето за съответния критерий за подбор се изписва минималното изис-
куемо ниво, което възложителят определя по съответния критерий.

Важно ! По отношение на доказателствата за съответствие с критериите за подбор задължител-
но се указва, че същите се представят само при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП, 
за да е ясно, че не се изискват на етапа на подаване на заявление за участие/оферта, тъй като това 
не е допустимо по ЗОП (чл. 67, ал.1 от ЗОП).

Пример: Възложителят е предвидил критерий за подбор за общ оборот. 
При изготвяне на обявлението за обществена поръчка в първата част на поле III.1.2 „Списък и кратко 
описание на критериите за подбор“ се посочва критерият по чл. 61, ал.1, т. 1 от ЗОП – „За последни-
те три приключили финансови години участниците да са реализирали минимален общ оборот, изчис-
лен на база годишните обороти.“. На същото място в обявлението се посочват и доказателствата 
към този критерий, както са дефинирани в чл. 62 от ЗОП – „Доказателства за съответствиегодиш-
ните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен и/или справка за общия оборот. 
При подаване на оферта, съответствието се декларира в ЕЕДОП, а доказателствата се предста-
вят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП.“
Във втората част на поле III.1.2 „Изисквано минимално ниво“ се посочва конкретният минимален раз-
мер на общ оборот, който възложителят изисква от участниците – „Участниците да са реализирани 
през последните три приключили финансови години общ оборот по смисъла § 2, т. 66 от ДР на ЗОП 
в размер на минимум 200 000 лв.“

Групи критерии за подбор

Съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗОП възложителят може да определи по отношение на кандидатите/учас-
тниците критерии за подбор, които се отнасят до:

• годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност;
• икономическото и финансовото състояние;
• техническите и професионалните способности.

Това са трите групи критерии за подбор, като във всяка от тях има поредица от конкретни изисква-
ния, от които възложителите могат да избират. 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност

Чл. 60 от ЗОП регламентира първата група критерии за подбор, свързани с годността на кандида-

17 Основно в практиката на АОП във връзка с осъществяване на предварителен контрол чрез случаен избор.
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тите/участниците. Както пояснява и самата разпоредба, това са изисквания за наличие на пра-
воспособност да се упражнява професионалната дейност, кореспондираща на предмета на поръчка. 
Начинът на придобиване и удостоверяване на правоспособността може да е различен, като обичайно 
е свързан с изпълнение на процедури, водещи до регистрация, вписване, лицензиране, сертифициране 
или др. 

Важно ! Критерии за подбор за годност могат да се включват само при обществени поръчки в 
области, в които специалното законодателство поставя условие лицата, осъществяващи съответ-
ната дейност задължително да имат признато право да я упражняват, т.е. да са правоспособни. По 
тази причина, чл. 60 от ЗОП само по отношение на критериите за годност уточнява, че те могат 
да се използват „ако е приложимо“. 

Критериите за годност са формулирани в ЗОП съвсем бланкетно (общо), а изброени доказателства 
за съответствие липсват. Причината за това е, че конкретните изисквания за правоспособност в 
различни области, вкл. документите за съответствие, се определят винаги в специалните норма-
тивни актове. Това налага при подготовката на обществени поръчки възложителите да се запозна-
ват с приложимото към предмета им специално законодателство или други правила. Само по този 
начин те ще могат правилно и законосъобразно да дефинират условията за участие и изпълнение.

Критериите за годност са относими към кандидатите/участниците, а не към членовете на 
екипа, с който те ще изпълняват обществената поръчка. 

Важно ! Чл. 60 от ЗОП изисква от възложителите при използване на критерии за годност да отчи-
тат възможността за наличие на чуждестранни кандидати/участници. 
По тази причина, ако бъде използван критерий, свързан с правоспособност за упражняване на профе-
сионална дейност, възложителят задължително трябва да поясни (в обявлението/поканата) как той 
да бъде изпълнен от чуждестранни кандидати/участници, както на етапа на подаване на заявление 
за участие/оферта, така и на етапа на сключване на договор (ако чуждестранен участник бъде оп-
ределен за изпълнител). 
Независимо, че в чл. 60 от ЗОП се съдържа известно указание по отношение на чуждестранните 
кандидати/участници, от възложителя се очаква изрично да даде указание за тях в условията на 
конкретната поръчка. В противен случай се приема, че е налице нарушение на чл. 2, ал.2 от ЗОП, във 
вр. с чл. 60, ал.1 от ЗОП. 
Условията за не/признаването на правоспособност, придобита в друга държава също се съдържат в 
специалните нормативни актове, уреждащи дейността, предмет на възлагане. 

Необходимо е да се отчита, че в някои случаи чуждестранни кандидати/участници са вписани в 
професионални регистри, включително в областта на строителството, без това да е условие за 
извършване на дейността. Възможно е също законодателството на държавата, в която това лице е 
установено, въобще да не изисква правоспособност за упражняване на дадена дейност или професия.

Препоръка: С цел да бъде възможно извършване на последваща проверка, е препоръчително да се 
укаже на чуждестранните кандидати/участници да посочат в ЕЕДОП електронна връзка към анало-
гичния регистър. 

Важно ! Специалните нормативни актове в областта на строителството и проектирането (ко-
гато то се възлага като част от обществена поръчка за строителство) съдържат изисквания за 
правоспособност. Това предполага, че възложителите имат основание да използват критерий за 
годност при възлагане на обществени поръчки за строителство, вкл. чрез прилагане на специфични 
техники и инструменти.
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Икономическо и финансово състояние

Втората група критерии за подбор има за цел да проверки икономическото и финансово състояние 
на кандидатите/участниците. Съгласно чл. 61 от ЗОП, възложителите имат право да избират само 
измежду следните конкретни изисквания: 

• кандидатите/участниците за последните три приключили финансови години да са реализирали 
минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на 
поръчката, изчислен на база годишните обороти;

• кандидатите/участниците да имат застраховка „Професионална отговорност“, когато тако-
ва изискване произтича от нормативен акт;

• кандидатите/участниците да са постигнали положително съотношение между определени ак-
тиви и пасиви.

Важно ! В съответствие с чл. 59, ал.2, изр. 1 от ЗОП възложителите не могат да формулират други 
изисквания, свързани с икономическото и/или финансовото състояние на кандидатите/участниците, 
извън посочените в чл. 61 от ЗОП – напр. за положителен финансов резултат, разполагаем финансов 
ресурс или др. 

Доказателствата за съответствие с критериите за подбор от тази група са изчерпателно посоче-
ни в чл. 62 от ЗОП, като в съответствие с чл. 59, ал.3 от ЗОП други видове доказателства не могат 
да бъдат изисквани от кандидатите/участниците. 

Реализиран общ или специфичен оборот

При всяка обществена поръчка, възложителят, ако прецени, може да постави към кандидатите/учас-
тниците изискване да имат реализиран оборот в определен минимален размер. Допустимо е възло-
жителят да изисква наличие на два вида оборот: 

• общ оборот – съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП това е сумата от нетните приходи от продаж-
би по смисъла на Закона за счетоводството18;

• оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката – съгласно § 2, т. 67 от ДР това е сума, 
равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности, попадащи в об-
хвата на обществената поръчка.

Важно ! За всяка отделна поръчка възложителят може да прецени дали да изисква един от двата 
вида оборот или и двата едновременно. Всяка от комбинациите е допустима. 

И за двата вида оборот важи правилото, че изискуемият от възложителя размер трябва да е реа-
лизиран в рамките на последните три приключили финансови години. Съгласно § 1, т. 14 от ДР на 
Закона за счетоводството, „отчетен период“ е календарната година от 1 януари до 31 декември. В 
тази връзка, от гледна точка на изискването за оборот като критерий за подбор, би следвало да се 
приеме, че финансовата година приключва на 31 декември, независимо дали е изтекъл или не срокът 
за съставяне на годишния финансов отчет. 

Важно ! Липсата на съставен годишен финансов отчет за последната година от периода, поради 
това че не е изтекъл срокът за това, не е основание съответната година да не се включва в периода 
за доказване на оборот. 
В чл. 62 от ЗОП, като доказателство за оборот са предвидени не само годишните финансови отче-
ти, но и справката за общия оборот. Така, дори и при липса на съставен годишен финансов отчет 

18 Съгласно § 1, т.11 от ДР на Закона за счетоводството, „нетни приходи от продажби“ са сумите от продажба на продукция, 

стоки и услуги, намалени с търговските отстъпки, данъка върху добавената стойност и други данъци, пряко свързани с прихо-

дите.
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за част от периода, обстоятелствата могат да се докажат и с друг предвиден в ЗОП документ.

Изискуемият размер на оборота трябва да е реализиран общо за тригодишния период, а не за всяка 
от годините, включени в него. 
В съответствие с чл. 62, ал. 3 от ЗОП, при кандидати/участници, които нямат три приключени фи-
нансови години, оборотът трябва да е реализиран в съответния размер, но за по-кратък периодсчи-
тано от момента на създаването или на започване на дейността им. 
По отношение на общия оборот, в чл. 61, ал.2 от ЗОП е поставено условие относно неговия размер. 
Той трябва да е съобразен със стойността, обема и срока за изпълнение на обществената поръчка 
и не може да надхвърля двукратния размер на нейната прогнозна стойност, респ. на прогнозната 
стойност на съответната обособена позиция (чл. 61, ал. 3 от ЗОП). В случаите на вътрешен конку-
рентен избор въз основа на рамково споразумение, размерът на допустимия общ оборот се определя 
спрямо  прогнозната стойност за съответното възлагане, а ако тя не може да се определивъз осно-
ва на прогнозната стойност на рамковото споразумение (чл. 61, ал. 4 от ЗОП). 

Важно ! Съгласно чл. 61, ал. 5 от ЗОП, при динамични системи за покупки условието по ал. 2 се при-
лага спрямо очаквания максимален размер на конкретните поръчки, възлагани в рамките на тази 
система.  

По изключение, ако това е обосновано от естеството на строителството, което се възлага, въз-
ложителят може да изиска и общ оборот, който надвишава максимално допустимия, като мотиви за 
това трябва да се изложат в обявлението за обществена поръчка. 

Важно ! В ЗОП е предвидена горна граница само за общия оборот по смисъла на § 2, т. 66 от ДР на 
ЗОП. За оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП, 
т.нар. „специфичен оборот“ няма предвидени специални ограничения. Условието е, че този оборот 
винаги да е в границите на общия оборот, като не може да го надвишава. Що се отнася до допус-
тимия му абсолютен размер, макар да няма специални правила, би могло да се обоснове, че същият 
не следва да надвишава прогнозната стойност на конкретната обществена поръчка/позиция. Ако 
възложителят прецени да постави изискване над тази граница, би следвало да разполага с адекватни 
аргументи за това. 

Когато възложителят прецени да постави условие за наличие на реализиран оборот в сферата, по-
падаща в обхвата на поръчката, е необходимо да уточни (в обявлението/поканата за участие) какво 
следва да се разбира от кандидатите/участниците под „сфера, попадаща в обхвата на поръчката“ 
за конкретната поръчка. 

Препоръка: Не следва да се прави смесване между израза „сфера, попадаща в обхвата на поръчката“ 
в критерия за оборот по чл. 61, ал.1, т.1 от ЗОП и израза „идентични/сходни дейности“ в критерия 
за опит по чл. 63, ал.1, т.1 от ЗОП. Първото понятие е по-широко и възложителите не трябва да 
изискват оборота на кандидатите/участниците да е реализиран от изпълнение само на идентични 
или сходни с предмета на конкретната поръчка дейности. Това би било ограничително условие, в 
нарушение на чл. 2, ал.2 от ЗОП. 

При подаване на заявление за участие/оферта, съответствието с поставени от възложителя кри-
терии за подбор за оборот, се декларира в ЕЕДОП, част IV, раздел Б. 
При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал.1, т. 2 от ЗОП, се представят доказателствата по чл. 62, 
ал.1, т.1, 3 и 4 от ЗОП19 или друг документ, който възложителят приеме за подходящ, в хипотезата 

19 Удостоверения от банки; годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; справка за общия оборот и/или 

за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
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на чл. 62, ал. 2 от ЗОП.

Технически и професионални способности

Третата група критерии за подбор цели да провери техническите и/или професионални способности 
на кандидатите/участниците. В тази група чл. 63 от ЗОП предвижда най-многобройни изисквания, 
които могат да бъдат използвани от възложителите. При обществени поръчки за строителство са 
приложими някои от тях. 
Доказателствата за съответствие с критериите за подбор от тази група са изчерпателно посо-
чени в чл. 64 от ЗОП, като съгласно чл. 59, ал. 3 от ЗОП възложителят може да приема само доказа-
телствата, относими към конкретния критерий, които са посочени в ЗОП. 

Важно ! В чл. 64, ал.2 от ЗОП се съдържа специално правило, което указва, че възложителят може 
да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то 
произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона 
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). 
Подходящо е това ограничение да бъде възпроизведено в условията на конкретната поръчка, макар 
че липсата му в документацията не е пречка за прилагането му при наличие на основания за това. 

Най-често прилаганият критерий за подбор е свързан с изискването за опит на кандидатите/учас-
тниците в изпълнение на дейности, идентични или сходни по предмет и обем с тези на конкретната 
обществена поръчка. 

Важно ! При обществени поръчки за строителство, опитът на кандидатите/участниците трябва 
да е придобит в рамките на период от последните пет години, считано до датата на подаване 
на заявлението за участие/офертата. При обществени поръчки, в които освен строителство се 
възлага и проектиране, е необходимо да се отчита, че срокът за доказване на опит при изпълнение 
на услуги (към които принадлежи проектирането) не е пет, а три години. Тази особеност трябва да 
бъде взета предвид от възложителите, защото тя налага изискването за опит да бъде разделено 
на два компонента – опит в строителството за последните 5 години и опит в проектирането за 
последните 3 години. Задължително се налага да бъде уточнено, че ако опитът в проектирането е 
придобит при изпълнение на инженеринг (съчетание на проектиране и строителство), периодът за 
доказването му по изключение е пет, а не три години.

По отношение периода за доказване на опит, чл. 63, ал. 2 от ЗОП допуска той да е и по-дълъг от 
предвидения в чл. 63, ал.1, т.1 от ЗОП, като в този случай възложителят е длъжен да посочи това 
обстоятелство в обявлението за обществена поръчка, а при процедура на договаряне, в която не се 
публикува обявление – в поканата за участие. 
Възложителят трябва да посочи дейностите, които се очаква да са изпълнени от кандидатите/
участниците в посочения период. Това могат да са дейности, които са идентични или сходни по 
предмет и обем с тези на поръчката, която се възлага. Докато идентичните дейности не е нужно да 
бъдат дефинирани, тъй като съвпадат с тези от предмета на поръчката, то за сходните дейности 
възложителят трябва да укаже какво трябва да разбират кандидатите/участниците. Като „сходни“ 
трябва да се посочат колкото е възможно по-широк кръг от дейности, чиито характер е такъв, че 
ако са били изпълнявани от кандидатите/участниците, се очаква да са придобили опит, който да им 
помогне да изпълнят и конкретната обществена поръчка. 

Важно ! В критерия по чл. 63, ал.1, т.1 от ЗОП не могат да се поставят условия и изисквания опитът 
на кандидатите/участниците да е придобит при изпълнение на договори с конкретен предмет, от 
изпълнението само на обществени поръчки, от изпълнението на дейности с посочен източник на 
финансиране (чл. 63, ал. 6 от ЗОП). Това биха представлявали ограничителни условия в нарушение на 
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чл. 2, ал.2 от ЗОП. 

При критерия за опит винаги се включва изискване за наличие на изпълнени идентични или сходни с 
предмета на поръчката дейности. Търсенето на опит в изпълнение на дейности, които са идентични 
или сходни и с обема на поръчката, е предоставено на преценката на възложителя. 
При обществените поръчки за строителство е подходящо при критерия за опит да се включва изис-
кване и за изпълнен минимален обем, тъй като по този начин е възможно да се провери способността 
на кандидатите/участниците да се справят с обема на дейностите и в конкретната поръчка. 
Когато критерият за опит включва и обем на изпълнените дейности, възложителят трябва да дефи-
нира какво ще разбира не само под „сходен предмет“, но и под „сходен обем“. Сходният обем винаги 
трябва да е по-малък от този на възлаганата поръчка. За да е възможна проверка за съответствие 
на критерия с правилото на чл. 59, ал.2, изр. 2 от ЗОП, в обявлението възложителят трябва задъл-
жително да посочи обема на дейностите в предмета на конкретната поръчка/обособена позиция. 
При подаване на заявление за участие/оферта съответствието с критерия за подбор се декларира 
в ЕЕДОП, част IV, раздел В. 
При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП се представят доказателствата по чл. 
64, ал.1, т. 1 от ЗОПсписък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, 
придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е 
приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нор-
мативните изисквания.
Ако кандидатът/участникът предвижда участие на подизпълнител/и, те също трябва да декларират 
и докажат съответствие с критерия за опит, ако той е относим към дейностите, които ще изпъл-
няват. 
В съответствие с чл. 65, ал.1 от ЗОП кандидатите/участниците могат да се позова-
ват на трети лица във връзка с критериите за технически и професионални способности.  

Важно ! В чл. 65, ал. 2 от ЗОП е предвидено специално правило при използване капацитета на трети 
лица при критерия за опит. Третите лица, на които кандидат/участник се позовава трябва задължи-
телно да участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

С оглед на легалните дефиниции за „трето лице“ по § 2, т. 55а от ДР на ЗОП и на „подизпълнител“ по 
§2, т. 34 от ДР на ЗОП, може да бъде направен извод, че при доказване на съответствие с критерий 
за опит, кандидатите/участниците могат да използват опита на трети лица, но само ако те имат 
и качеството на подизпълнител за частта от поръчката, към която е адресирано изискването за 
опит. 

Пример: В обществена поръчка за проектиране и изпълнение на строителство е поставено изис-
кване участниците да имат опит в строителството и отделно в проектирането. Участникът е 
строител, като за дейностите по проектиране е заявил ползването на подизпълнител. 
Въз основа на чл. 65, ал. 2 от ЗОП, участникът ще може сам да декларира и докаже опит в строи-
телството, а по отношение на опита в проектирането ще има възможност да се позове на своя 
подизпълнител, тъй като той се явява трето лице, което ще изпълнява дейностите от предмета на 
поръчката, за които се изисква опит. Позоваване на опита на трето лице, което няма да участва в 
изпълнението на поръчката, не е възможно. 

Друг критерий за технически и професионални способности по чл. 63, ал.1, т.3 от ЗОП, е кандидати-
те/участниците да разполагат с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване 
на качеството, включително за проучване и изследване, както и да прилагат определени мерки за 
осигуряване на качеството.
Когато възложителят е използвал този критерий за подбор в конкретна поръчка, при подаване на 
заявление за участие/оферта, съответствието с него се декларира в ЕЕДОП, част IV, раздел В. 
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Доказателствата за съответствие към този критерий за подбор са посочени в чл. 64, ал.1, т. 4 от 
ЗОПсписък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за 
проучване и изследване, както и описание на мерките, използвани от кандидата/участника за оси-
гуряване на качеството. Те се представят само при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал.1, т.2 от 
ЗОП. 

Важно ! Възложителите трябва да обърнат внимание, че при критерия по чл. 63, ал.1, т.3 от ЗОП 
единственото възможно доказателство е представен от кандидата/участника списък със съот-
ветно съдържание. На основание чл. 59, ал. 3 от ЗОП, не могат да се изискват други потвърждаващи 
документи към списъка.

Един от най-използваните критерии за подбор, е този по чл. 63, ал.1, т. 5 от ЗОП. Той дава въз-
можност на възложителите да поставя изискване към кандидатите/участниците да разполагат с 
персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на 
поръчката. 

Важно ! Когато това изискване се използва като критерий за подбор, в същата обществена поръчка 
не може да се използва и като показател за оценка на офертите, в хипотезата на чл. 70, ал. 4, т. 2 
от ЗОП. 

В обществените поръчки за строителство често се включва изискване кандидатите/участниците 
да разполагат с екип от експерти с определена професионална компетентност. В § 2, т. 41 от ДР 
на ЗОП е предвидена легална дефиниция за „професионална компетентност“. Тя представлява нали-
чието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени 
в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или 
граждански правоотношения.
При използване на критерия за подбор по чл. 63, ал.1, т. 5 от ЗОП възложителят има възможност да 
поставя конкретни изисквания към екипа на кандидатите/участниците, но само в рамките на по-
сочената по-горе дефиниция. Т.е. условията могат да са насочени към наличие на образование и/или 
квалификация, както и към опит на експертите. 

Важно ! По отношение на един и същи експерт могат да бъдат поставяни само условия за обра-
зование/допълнителна квалификация или само за опит. Допустимо е и комбиниране на двете групи 
изисквания. 
За разлика от критерия за опит на участниците по чл. 63, ал.1, т.1 от ЗОП, при критерия за профе-
сионална компетентност по чл. 63, ал.1, т. 5 от ЗОП няма условие за период, в рамките на който 
да е придобит опита на експертите в екипа на кандидатите/участниците. Възложителят също не 
може да залага подобно изискване. 

Конкретните изисквания към всеки от експертите трябва да бъдат обосновани спрямо дейностите 
от предмета на поръчката, които се очаква да изпълнява и да не бъдат прекомерни. 
Използван критерий за подбор е и този по чл. 63, ал.1, т. 10 от ЗОП, свързан с прилагане на системи 
за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания. 
Това твърде общо формулирано условие най-често се свързва с поставяне на изискване кандидатите/
участниците да имат валиден сертификат EN БДС ISO 9001:2015 или еквивалент.

Важно ! При изискване на подобен сертификат задължително възложителят трябва да посочи и 
неговия обхват. Той трябва да кореспондира на предмета на поръчката и да е възможно по-общо 
формулиран. 

При използването на този критерий за подбор възложителят трябва да отчита и правилата на чл. 
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64, ал. 5-7 от ЗОП. 
При подаване на оферта, съответствието с критерия за подбор се декларира в ЕЕДОП, част IV, раз-
дел Г. При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП се представят доказателствата по 
чл. 64, ал.1, т. 10 от ЗОПсертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството. 
Друго допустимо изискване, което може да бъде критерий за подбор, е предвидено в чл. 63, ал.1, т. 11 
от ЗОП – кандидатите/участниците да прилагат системи или стандарти за опазване на околната 
среда. При обществени поръчки, които нямат отрицателно въздействие върху околната среда, оба-
че, подобен критерий би бил неотносим, т.е. дискриминационен и в нарушение на чл. 2, ал. 2 от ЗОП. 
Когато този критерий е заложен в конкретна обществена поръчка, възложителят трябва да спазва 
правилата на чл. 64, ал. 4-7 от ЗОП. 
При подаване на оферта, съответствието с критерия за подбор се декларира в ЕЕДОП, част IV, раз-
дел Г. При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП се представят доказателствата по чл. 
64, ал.1, т. 7 от ЗОПописание на мерките за опазване на околната среда, а когато това е приложимои 
посочване на стандартите или нормите, които се прилагат.

Важно ! С оглед забраната на чл. 59, ал.2, изр. 1 от ЗОП, възложителите могат да включват като 
критерий за подбор изисквания към кандидатите/участниците само за наличие на сертификати за 
въведени системи за управление на качеството и за опазване на околната среда (когато е прило-
жимо). Други видове сертификати, дори същите да са свързани с предмета на поръчката, не могат 
да бъдат поставяни като изисквания в критериите за подбор. Ако възложителят може да обоснове 
нуждата от тяхното наличие, е възможно да ги отнесе като условие за изпълнение на поръчката в 
техническата спецификация, но не бива да ги поставя като част от критериите за подбор, защото 
това представлява нарушение на закона.

Глава дванадесета

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

Важен момент от подготовката на условията на всяка обществена поръчка е определянето на кри-
терий за възлагане. За разлика от критериите за подбор, с които се преценяват качествата на 
кандидатите/участниците, с критерия за възлагане се оценяват офертите на участниците, т.е. 
предложенията им за изпълнение на поръчката. 

Важно ! Докато използването на критерии за подбор зависи от преценката на възложителя, опреде-
лянето на критерий за възлагане е задължително. 

Възложителите могат да избират само измежду три критерия за възлагане, предвидени в чл. 70, ал. 
2 от ЗОП, както следва: 

• най-ниска цена;
• ниво на разходите; 
• оптимално съотношение качество/цена. 

Важно ! Когато обществената поръчка няма обособени позиции, възложителят определя само един 
критерий за възлагане. При наличие на обособени позиции е възможно по отделните позиции да има 
различен критерий за възлагане – напр. по позиция № 1 – най-ниска цена, а по позиция № 2 – оптимално 
съотношение качество/цена. Възможно е критерият да е един и същ, но показателите по отделните 
позиции да са различни. 
В съответствие с чл. 70, ал. 3 и 6 от ЗОП, възложителят е длъжен да посочи избрания от него кри-
терий за възлагане в обявлението за обществена поръчка и в документацията. 
Когато критерият за възлагане предполага наличие и на показатели за оценка, те също се включват 
в обявлението, като се посочва относителната тежест на всеки от тях в комплексната оценка на 
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офертите. Ако това е невъзможно, показателите се подреждат по важност в низходящ ред. 

Важно ! При възлагане на ОП чрез използване на ДСП, когато е необходимо, показателите за оценка 
на офертите могат да се формулират по-точно в поканата за представяне на оферти.  

Показателите за оценка трябва да насочват участниците към това, какви параметри от техните 
оферти ще бъдат предмет на оценяване. Това следва да личи от заглавието на съответния показа-
тел, което се посочва в обявлението за обществена поръчка. 

Грешка ! Често пъти възложителите формулират заглавията на показателите за оценка твърде 
общо – напр. Техническо предложение, Ценово предложение или Техническа оценка, Финансова оценка. 
По този начин участниците не придобиват ясна представа какви точно предложения от офертите 
им ще бъдат обект на оценяване. Реалните показатели са видни едва от методиката за оценка, коя-
то се съдържа в документацията за обществената поръчка и са обозначени като „подпоказатели“ 
със съответна тежест. 
По този начин се нарушава условието за публичност по чл. 70, ал. 6 от ЗОП, което изисква показате-
лите за оценка да се съдържат в обявлението. 

Според това какъв вид предложения от офертите ще бъдат оценявани, показателите могат да 
бъдат разделени на три видаценови, разходни и качествени. При критерий „най-ниска цена“, ако има 
показатели за оценка, те са само ценови. При критерий „ниво на разходите“, е задължителна комби-
нация между ценови и разходни показатели, а при критерий „оптимално съотношение качество/цена“ 
– между ценови и качествени, като включването и на разходен показател е възможност.

По правило, при възлагане на всяка обществена поръчка, независимо от критерия за възлагане, 
се използва ценови показател, който в редки хипотези може да бъде заменен с разходен. По изклю-
чение, чл. 70, ал. 8 от ЗОП допуска, в надлежно обосновани случаи платимата цена или разходите да 
бъдат фиксирани, като тогава оценката се прави само с използване на показатели за измерване на 
качеството.

От своя страна, чл. 38 от ППЗОП изисква при избран критерий за възлагане по чл. 70, ал. 2, т. 2 или 
3 ЗОП възложителят да посочи периодите, по отношение на които ще се представят предложения 
за разходите, когато е приложимо. 

Важно ! Чл. 70, ал. 10 от ЗОП забранява показателите за оценка да са свързани с предложения от 
офертите, които отчитат времето за извършване на плащанията. В този смисъл е забранено да 
се оценява срок за отложено или разсрочено плащане. Такива предложения могат да се съдържат в 
офертите, но не и да бъдат предмет на оценка.  
По същия начин е забранено да се включват показатели за оценка, свързани с размер на авансово пла-
щане или отказ от аванс, ако възложителят в условията на поръчката е предвидил предоставянето 
на аванс. Отново участниците могат да правят подобни предложения (ако възложителят изисква или 
допуска това), но те не могат да бъдат оценявани. 
Нарушаването на забраната по чл. 70, ал.10 от ЗОП е основание за търсене на административнона-
казателна отговорност по чл. 253, ал.1 от ЗОП.

Важно ! Чл. 70, ал. 12 от ЗОП забранява включването на критерии за подбор като показатели за оцен-
ка на офертите. Това означава, че ако дадено изискване попада сред критериите за подбор по ЗОП, 
то по правило не може да бъде използвано като показател за оценка  на офертите. Нарушаването на 
тази забрана може да доведе до административнонаказателна отговорност по чл. 253, ал.2 от ЗОП.
Единственото допустимо изключение от забраната по чл. 70, ал.12 от ЗОП е свързано с критерия за 
подбор по чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОПпрофесионална компетентност на персонала, с който ще се из-
пълнява обществената поръчка (арг. чл. 63, ал.1, т. 5, във вр. с чл. 70, ал. 4, т.2 от ЗОП). В конкретна 
поръчка, това условие може да бъде или критерий за подбор или показател за оценка на офертите, но 
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не и двете едновременно. 

Когато показател за оценка е количествено измерим (без значение от мерната единица – лев, брой, 
кв.м., км., дни, месеци или др.), в съответствие с чл. 70, ал. 6, изр. 2 от ЗОП, възложителят може да 
определи минимално или максимално допустими стойности. 
По-специално, когато е предвидено оценяване на срокове (напр. за изпълнение, за реакция, гаран-
ционни и др.) възложителят има задължение в условията на поръчката да определи минимални и/или 
максимални граници, в рамките на които се правят предложенията на участниците. Допустимо е да 
се зададе само минимум (напр. не по-кратък от ….), само максимум (не по-дълъг от …) или диапазон 
(не по-кратък от … и не по-дълъг от…). При залагане на конкретните граници на сроковете възложи-
телят е длъжен да отчете сложността на поръчката, необходимото време за нейното изпълнение, 
а когато е приложимои гаранционната поддръжка. По този начин, чл. 70, ал.6, изр. 3 от ЗОП вменява 
на възложителя отговорността да определи реалистични граници на сроковете, които ще оценява.

Важно ! Когато сроковете, съдържащи се в офертите на участниците няма да бъдат предмет на 
оценяване (т.е. няма да бъде дефиниран показател/и, свързан със срок), възложителят няма задълже-
ние да определя минимум и/или максимум на тези срокове. 

Когато избраният критерий за подбор съдържа показатели за оценка, възложителят трябва да из-
готви методика за оценка на офертите като част от документацията за обществена поръчка. 
В нея се посочва начина за определяне на оценката по всеки показател (и  подпоказател, ако има 
такива). В съответствие с чл. 70, ал. 7 от ЗОП, този начин трябва да отговаря на поредица от 
изисквания: 

• да дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съот-
ветствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации;

• да дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в 
офертите;

• да осигурява на кандидатите/участниците достатъчно информация за правилата, които ще се 
прилагат при определяне на оценката по всеки показател, като за количествено определимите 
показатели се определят стойности в цифри или в проценти и се посочва начинът за тяхното 
изчисляване, а за качествените показатели, които са количествено неопределими, се посочва 
начина за тяхното оценяване от комисията с конкретна стойност чрез експертна оценка.

Неспазването на което и да е от посочените изисквания по чл. 70, ал. 7 от ЗОП е основание за тър-
сене на административнонаказателна отговорност по чл. 253, ал.1 от ЗОП. 
Връзка със съдържанието на методиката за оценка на офертите отношение има и разпоредбата 
на чл. 33, ал.1 от ППЗОП. Тя допуска възложителите да изискват от участниците да представят 
планове, графици и други документи с цел да бъде подложена на оценка предлаганата от тях органи-
зация на изпълнение на поръчката в съответствие с методиката за оценка. Възложителят е длъжен 
в условията на поръчката да определи ясно и конкретно на какви изисквания да отговарят плановете 
и графиците и каква информация трябва да съдържат. В тази връзка, на възложителя е забранено да 
оценява пълнотата и начина на представяне на информацията в документите. 
Като обобщение на разпоредбата на чл. 33, ал.1 от ППЗОП може да се заключи, че тя допуска въз-
ложителите да оценяват предлаганата от участниците организация за изпълнение на поръчката 
(като качествен показател при критерий „оптимално съотношение качество/цена“). За да не се 
достига до оценяване на не/пълнота на представени документи, описващи организацията на изпъл-
нение, на възложителя е вменено задължение да определи минималното им съдържание. По този начин, 
в случай че представен към оферта документ няма изискуемото съдържание, участникът подлежи на 
отстраняване и неговата оферта не се оценява. 
Чл. 33, ал.1, изр. 2 от ППЗОП не позволява на възложителите да оценяват не само пълнотата, но и 
начина на излагане на съдържащата се в документите към техническото предложение информация. 
В този смисъл не е допустимо да се оценяват признаци като „точно“, „задоволително“, „адекватно“ и 
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др. когато се отнасят до съдържанието на документите от офертата. Обясненията на използвани 
понятия от подобен тип не изключват нарушението на чл. 33, ал.1, изр. 2 от ППЗОП.

Препоръка: При съставяне на методика за оценка на офертите по качествени показатели, които са 
количествено неопределими, е препоръчително: 
- на оценка да подлежат елементи от офертите, които се приемат като „надграждащи“ спрямо ми-
нималното изискуемото ниво на изпълнение, определено в техническата спецификация;
- да не се използват диапазони от точки, а за всяко ниво на съответствие да се присъждат точно 
определен брой точки – напр. 5 точки, 20 точки или др.;
- методиката да не допуска присъждане на точки (0 точки или друг минимален брой) на оферти, за 
които се установява каквото и да било несъответствие с изискванията на възложителя или с други 
приложими правила за изпълнение на поръчката;
- да се уточнява дали експертната оценка на офертите ще се извършва индивидуално от всеки член 
на комисията или общо, в съответствие с правилата за вземане на решения.

Важно ! При провеждане на електронен търг се прилагат методи, които позволяват автоматично 
оценяване на представените в първоначално оценените цялостно офертинови, по-ниски цени и/или 
нови стойности, засягащи определени елементи от офертите.

Критерий „най-ниска цена“

Критерият за възлагане „най-ниска цена“ е приложим за обществени поръчки, при които възложите-
лят ще търси икономически най-изгодната оферта само по един параметър от офертите на учас-
тниците – предлаганата цена.
Използването на този критерий е най-лесно, тъй като не се налага формулиране на показатели за 
оценка и съставяне на методика. Участникът, за който комисията за разглеждане, оценка и класира-
не на офертите установи, че е предложил най-ниската цена, се класира на първо място. Останалите 
участници се класират в низходящ ред.
По изключение, за обществени поръчки, при които няма да се оферира крайна обща цена за изпълне-
ние на дейностите, а участниците ще предлагат поредица от единични цени, възложителят може 
да използва поредица от показатели (най-често свързани с единични цени на дейности). Ако всички 
показатели са само ценови (т.е. ще отчитат само предложения за цени), критерият за възлагане 
остава „най-ниска цена“, но ще трябва да бъде изготвена и методика за оценка.

Критерий „ниво на разходите“

Използването на този критерий за възлагане позволява при търсене на икономически най-изгодната 
оферта, в съответствие с чл. 70, ал.1 от ЗОП, да се отчита не само цената, но и един или повече 
параметри, свързани с разходите по използването/експлоатацията на резултата от изпълнението 
на обществената поръчка. Критерият „ниво на разходите“ е приложим и при обществени поръчки за 
строителство.
Този критерий отчита разходната ефективност, като тя може да се отнася и до разходите за целия 
жизнен цикъл по смисъла на § 2, т.11 от ДР на ЗОП.20 Конкретният вид разходи, които възложителят 
желае да оценява и за които ще предвиди показател/и за оценка, задължително трябва да са свързани 
с предмета на поръчката (чл. 70, ал.5 от ЗОП), като в същото време не трябва да дават неограни-
чена свобода на избор (т.е. да позволяват напълно субективно оценяване от комисията) и трябва да 
гарантират реална конкуренция. 

20 „Жизнен цикъл“ са всички последователни и/или взаимосвързани стадии, включително провеждането на научноизследовател-

ски и развойни дейности, производство, търговска дейност и условия за извършването є, превоз, употреба и поддръжка, през 

целия период на съществуване на продукта или строежа или на предоставяне на услугатаот придобиването на суровината или 

генерирането на ресурсите до обезвреждането, разчистването и края на експлоатацията или употребата.
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Когато възложителят ще оценява разходите за целия жизнен цикъл, той е длъжен да включи ценови 
показател (цена на придобиване), както и оценяване на един или повече от следните разходи:

1. разходи, които се поемат от възложителя или други ползватели, като:
а) разходи за използване, като потребление на енергия и други ресурси;
б) разходи за поддръжка;
в) разходи в края на експлоатационния период, като разходи за събиране и рециклиране;
2. разходи, свързани с екологични фактори21 по отношение на строителството по време на целия 
му жизнен цикъл, при условие че стойността им може да бъде определена и проверена; тези раз-
ходи могат да бъдат свързани с емисии на парникови газове и други вредни емисии или със смекча-
ване на последиците от изменението на климата.

Важно ! Ако възложителят предвижда оценка на разходите за целия жизнен цикъл, той посочва в 
документацията за обществената поръчка данните, които трябва да бъдат представени от учас-
тниците, и начина за определяне на оценката.

Критерий „оптимално съотношение качество/цена“

Този критерий има за цел да определи икономически най-изгодната оферта на база постигнато оп-
тимално (най-добро) съотношение между качество и цена. 

Важно ! За всяка конкретна обществена поръчка, според нуждите и преценка на възложителя, опти-
малното съотношение между качеството и цената може да е в различна пропорция. 
В ЗОП и ППЗОП не съществува изискване цената да има определена минимална тежест при опреде-
ляне на комплексната оценка на офертите. 

Условно погледнато, този критерий за възлагане може да бъде представен като везна. От едната й 
страна се поставят показател/и, свързан/и с цена и/или разходи, а от другата – показатели, отчи-
тащи качествени, екологични и/или социални аспекти на изпълнението. 

В съответствие с чл. 70, ал. 4 от ЗОП, показателите, включени в критерия „оптимално съотно-
шение качество/цена“ могат да съдържат: 

• измерители на качество, включително технически параметри, естетически и функционални 
характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, социални, екологични и 
иновативни характеристики и иновативни търговски техники и условия;

• организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнение-
то на поръчката, когато качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал 
може да окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката; или

• обслужване и поддръжка, техническа помощ и условия, като: дата на изпълнение, начин и срок 
на изпълнение или срок на завършване.

Важно ! Конкретните показатели задължително трябва да кореспондират на предмета на поръч-
ката и на дейностите, включени в него. Те не трябва да дават неограничена свобода на избор от 
страна на комисията и трябва да гарантират реална конкуренция.

Както вече беше посочено, професионалната компетентност на персонала, освен като критерий за 
подбор, по изключение може да бъде използвана и като показател за оценка на офертите (само при 
критерий „оптимално съотношение качество/цена). 
Важно ! За да бъде законосъобразно професионалната компетентност на персонала да се използва 
като показател за оценка на офертите, възложителят трябва да се убеди, че е изпълнено правилото 
на чл. 70, ал. 4, т.2 от ЗОПкачеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал да 
оказва съществено влияние върху изпълнението на поръчката. 

21 При оценяване на разходи, свързани с екологични фактори, се спазват изискванията на чл. 71, ал. 3 от ЗОП.
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Т.е. трябва да може да се обоснове, че качеството на персонала е от решаващо значение за качест-
вото на изпълнение на конкретната поръчка. 

При използване на показателя „професионална компетентност на персонала“ е добре да се спазват 
някои основни правила: 

• в една и съща поръчка не е възможно изисквания за образование/квалификация (като елементи 
от професионалната компетентност по смисъла на § 2, т. 41 от ДР на ЗОП) да се залагат 
като критерий за подбор, а изисквания към опита на същите експерти да се използват като 
показател за оценка на офертите. Такъв подход нарушава забраната по чл. 70, ал.12 от ЗОП. 

• когато са поставени изисквания към персонала, но няма да се оценява професионалната ком-
петентност на всички експерти в екипа на участниците, условията трябва да се разделят. 
Изискванията към членовете от екипа, чиито качества няма да подлежат на оценка, се включ-
ват като критерий за подбор, а изискванията към другите членове на екипа се дефинират като 
показател за оценка на офертите. В този случай, се счита, че не е нарушена забраната по чл. 
70, ал.12 от ЗОП, тъй като различните групи изисквания се отнасят до различни експерти. По 
този начин се дава възможност по отношение на експертите, чиито качества няма да се оце-
няват, да се приложи правилото на чл. 104, ал. 4от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. То не 
намира приложение към членовете на екипа, чиято професионална компетентност ще подлежи 
на оценка.  

• когато е предвидено да се оценява професионалната компетентност на всички членове от 
екипа на участниците, всички данни, сочещи съответствие се описват в техническото пред-
ложение на участниците (а не в ЕЕДОП), към което се прилагат и документи, доказващи всяко 
от заявените качества на експертите. Неизпълнението на тези условия са основание за от-
страняване, като участниците нямат право да правят промени при констатирани от комиси-
ята несъответствия.

• при използване на показател за оценка, свързан с професионалната компетентност на персо-
нала, в техническата спецификация възложителят може да заложи минимални изисквания към 
съответния експерт или група експерти, а в методиката за оценка да посочи кои допълнител-
ни техни качества (задължително свързани само с образование/допълнителна квалификация 
или опит) ще подлежат на оценяване. Подлежащите на оценка качествата на експертите не 
трябва да включват изисквания, които произтичат от нормативен акт и/или са условие, за 
упражняване на дадена дейност. 

Глава тринадесета

ГАРАНЦИИ

При подготовката на обществена поръчка, възложителят трябва да прецени дали ще изисква пред-
ставяне на гаранции във връзка с изпълнението на поръчката или не. Преценката е свободна и зависи 
изцяло от волята на възложителя. 

Важно ! Ако възложителят реши да се възползва от правото си да изисква гаранции, той е длъжен 
да спазва законовите изисквания и ограничения в тази връзка. Правната уредба се съдържа в чл. 111 
от ЗОП.

При възлагане на обществени поръчки могат да се прилагат само два вида гаранции:
• гаранция за обезпечаване изпълнението на договора (гаранция за изпълнение);
• гаранция за авансово предоставени средства. 

За всяка конкретна поръчка възложителят решава кой от видовете гаранции да приложи, като всички 
варианти са допустими – само един от видовете или и двата вида едновременно.
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Важно ! Докато изискването на гаранция за изпълнение е допустимо и обосновано при всяка общест-
вена поръчка, това не е вярно по отношение на гаранцията за авансово предоставени средства. 
Вторият вид гаранция е обоснован само при условие, че възложителят е предвидил в начина на пла-
щане по конкретната поръчка предоставяне на аванс на бъдещия изпълнител. 

В чл. 111, ал.2 от ЗОП е предвидена горна граница за размера на гаранцията за изпълнение, който въз-
ложителят трябва да съобрази – не повече от 5 % от стойността на бъдещия договор. Гаранцията 
за изпълнение се определя в условията на поръчката като процент, а не като абсолютна стойност. 
Основата, върху която се изчислява дължимата гаранция за изпълнение е стойността на договора, а 
не прогнозната стойност на поръчката. Изключение от това правило би следвало да се допусне при 
обществени поръчки, в които договорът няма да има посочена в него крайна обща стойност или тя 
ще съвпада с прогнозната стойност на поръчката. 
Възложителят може да предвиди и условие за представяне на гаранция за изпълнение при изменение 
на договора по чл. 116 от ЗОП, ако в резултат от него ще бъдат извършвани допълнителни дейности, 
чието изпълнение трябва да бъде обезпечено. 
По отношение на гаранцията за авансово предоставени средства, в ЗОП не е предвиден конкретен 
размер, но е заложено правило, че тази гаранция не може да превишава размера на аванса, който ще 
бъде предоставен, т.е. може да е по-малка или равна на аванса, но не и по-голяма от него. 

Важно ! При обществени поръчки, за които възложителят е определил гаранции, възниква задължение 
това обстоятелство да бъде посочено в обявлението за обществена поръчка, в поканата за участие 
в преговори (при процедури на договаряне) или в обявата (при възлагане на поръчка на стойност по 
чл. 20, ал.3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица). 

Препоръка: Тъй като в образеца на обявление за обществена поръчка, приложим за публични въз-
ложители, не е предвидено специално поле за посочване на гаранциите, подходящо би било те да се 
опишат в поле „Допълнителна информация“.
Препоръчително е при описанието на гаранциите в обявлението възложителят да се ограничи само 
до задължителните условия, които подлежат на оповестяване, съгласно чл. 111, ал. 4 от ЗОП, а имен-
но вид на изискуемата гаранция и размер. Всички останали обстоятелства – напр. форми за пред-
ставяне, основания за задържане и освобождаване и др. могат да бъдат включени в документацията, 
доколкото не са задължителна част от съдържанието на обявлението.

В условията за участие в конкретна обществена поръчка възложителят трябва да посочи на канди-
датите/участниците формите, в които те могат да представят изисканите гаранции. Те са отно-
сими и към двата вида гаранции. Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП, формите са:

•  парична сума;
•  банкова гаранция;
• застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълните-

ля.
Възложителят е длъжен да посочи всички допустими по закон форми за представяне на гаранциите, 
тъй като изборът между тях е предоставен на участника, определен за изпълнител на обществена-
та поръчка. Само той дължи представяне на гаранциите по ЗОП, а не всички кандидати/участници.

Важно ! Възложителят няма право да предопределя коя е предпочитаната от него форма за предста-
вяне на гаранциите. Той има задължение само да определи условията за представяне на гаранциите 
във всяка от трите форми.  
Условията за представяне на гаранциите (поотделно за всяка форма) следва да се определят в доку-
ментацията за обществената поръчка като част от указанията за участие, а не само в проекта на 
договор. Причината е, че гаранциите се представят преди сключване на договора и определеният за 
изпълнител участник трябва да знае какви изисквания да спази. 
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Грешка ! Възложителят определя условията за представяне на гаранциите, но няма право да съставя 
образци на банкова гаранция и/или на застрахователна полица, които да се използват от участника, 
който дължи гаранция. Наличието на такъв образец се счита за ограничително условие, в нарушение 
на чл. 2, ал.2 от ЗОП. 
Единствено допустимо е възложителят да постави условие, че ако  участник избере като форма бан-
кова гаранция или застраховка, преди издаването им, документите трябва да бъдат представени за 
преглед от възложителя. Подобна проверка има за цел да се установи дали са спазени всички условия, 
както са определени от възложителя. 

В съответствие с чл. 111, ал.9 от ЗОП, условията и сроковете за задържане или освобождаване на 
гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка, т.е. те трябва да бъдат 
предвидени при подготовката на поръчката, но като клаузи в проекта на договор.

Глава четиринадесета

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

В съответствие с чл. 31, ал. 1, т. 5 от ЗОП при подготовката на обществена поръчка възложителят 
е длъжен да състави проект на договор, който прилага като част от съдържанието на докумен-
тацията. Проектът на договора често пъти е подценяван, като не се отчита, че в него също се 
съдържат условия, които са задължителни за участниците в обществената поръчка, а на следващ 
етап и за самия възложител. 
Когато договорът се сключва при общи условия или нормативен акт определя задължителното му 
съдържание, възложителят не подготвя проект на договор.
 В чл. 69 от ППЗОП е определено задължителното минимално съдържание на договора за общест-
вена поръчка. То трябва да бъде съобразено още при изготвянето на проекта на договор, тъй като 
съгласно чл. 112, ал. 4 от ЗОП договорът, който се сключва, трябва да съответства на проекта на 
договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, 
въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени преди сключване 
на договора се допускат само по изключение, поради обстоятелства, настъпили по време или след 
провеждане на процедурата и измененията са несъществени, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 7, във вр. с 
чл. 116, ал. 5 от ЗОП.
Според чл. 231, ал. 4 от ЗОП всички възложители са длъжни да прилагат стандартизирани изисквания 
и документи, ако такива са утвърдени от министъра на финансите и съответния ресорен министър. 
От 01.03.2017 г. са задължителни за прилагане поредица от стандартизирани образци на договори 
за обществени поръчки, но същите са само за доставки и услуги. Стандартизираните образци са 
приложими при договори, сключени в резултат от проведена процедура по ЗОП, както и след избор на 
изпълнител чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица, защото договорът който 
се сключва е „договор за обществена поръчка“ по смисъла на § 2, т.4 от ДР на ЗОП. 
В съответствие с чл. 116, ал.1, т. 4 и 6 от ЗОП, в клаузите на проекта на договор може да се уреди 
дори хипотеза на замяна на изпълнителя с нов или хипотеза на промяна в състава на изпълните-
лобединение. Клаузите трябва да са ясни, точни и недвусмислени и да се отнасят до възникване на 
конкретни условия. 

• задължение за изпълнителя да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в офертата си 
ползването на подизпълнител;

В проекта на договор трябва да бъдат включени клаузи относно подизпълнителите, вкл. срок  за 
сключване на договор за подизпълнение и представяне на екземпляр от него на възложителя, условия 
за извършване на директни плащания към подизпълнителите (съобразени с чл. 66, ал. 8-10 от ЗОП), 
правила за замяна и включване на нов подизпълнител в съответствие с чл. 66, ал. 14 и 15 от ЗОП. 
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Препоръка: Препоръчително е клаузите, свързани с участието на подизпълнители, да бъдат запа-
зени и в окончателния договор, независимо, че избраният за изпълнител участник в офертата си не 
е заявил ползването на такива. По този начин, ако в хода на изпълнение на договора, изпълнителят 
реши да включи подизпълнител на основанието по чл. 66, ал.14 от ЗОП, няма да се налага сключване 
на допълнително споразумение по чл. 116, ал.1, т. 7 от ЗОП за възстановяване на заличените клаузи 
относно подизпълнителите. 

• когато е приложимопредвидените опции и подновявания, включително обем и стойност, както 
и условията и реда за осъществяването им.

Важно ! При наличие на опции в условията на обществената поръчка, условията във връзка с тях 
трябва да се посочат в проекта на договор, но е нужно да се отчита, че възлагането на опцията 
изисква сключване на допълнително споразумение на основанието по чл. 116, ал.1, т.1 от ЗОП (чл. 5 
от ППЗОП).

• размер и условия за задържане и освобождаване на гаранциите, свързани с изпълнението на 
договора, включително поетапно освобождаване.

В проекта на договор следва отново да се посочи вида и размера на всяка от гаранциите, които 
възложителят изисква да бъдат представени от избрания изпълнител. 

Препоръка: Препоръчително е да се предвидят клаузи с условията за представяне на всяка от три-
те форми на гаранциите от чл. 111, ал. 5 от ЗОП, като те се запазят и в окончателния договор, 
независимо че при сключването му изпълнителят вече е представил гаранция в някоя от тези форми. 
По този начин се взема предвид възможността по всяко време от действието на договора, изпълни-
телят да променя формата, в която е представил гаранцията. Възложителят не може да възрази на 
подобни действия, стига гаранцията да е в определения размер и да е в допустима от закона форма. 
Със запазването на клаузите с изискванията за представяне на различните форми на гаранциите и 
в окончателния договор, те остават обвързващи за изпълнителя през цялото време, а възложителят 
може да следи за изпълнението им.

Съгласно чл. 111, ал.9 от ЗОП в проекта на договор за обществена поръчка трябва да бъдат уредени 
условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранциите, ако такива са били изискани от 
възложителя за конкретната обществена поръчка. 
Гаранцията за изпълнение традиционно се освобождава (ако няма основания за усвояването й) в 
определен срок след приключване изпълнението на дейностите по договора за обществена поръчка. 

Важно ! Когато договорът за обществена поръчка ще се изпълнява на етапи, в проекта на договор 
задължително трябва да се предвиди клауза за частично освобождаване на гаранцията, съответно 
на изпълнената част от предмета на обществената поръчка. 
Другата хипотеза по чл. 111, ал. 10 от ЗОП е свързана с обществени поръчки, в чиито предмет е 
включено гаранционно поддържане. При тях, възложителят в проекта на договор трябва да определи 
каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддър-
жане. В този случай дължимата сума на гаранцията трябва да се раздели на части (като проценти), 
като едната от тях се възстановява при изпълнение на основната част от предмета на поръчката, 
а останалата част се задържа до приключване изпълнението на дейностите по гаранционна под-
дръжка. 

За разлика от гаранцията за изпълнение, гаранцията за авансово предоставени средства не се ос-
вобождава след приключване на договора. В съответствие с чл. 111, ал.3 от ЗОП този вид гаранция 
се освобождава в срок до три дни от връщане или усвояване на аванса. Основание за усвояване на 
предоставен аванс настъпва, когато в хода на изпълнение на договора е предадена и приета работа, 
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чиято стойност е равна или по-висока от размера на аванса. 

Важно ! Тъй като срокът за възстановяване на гаранцията за авансово предоставени средства е 
предвиден в ЗОП, той не може да бъде променян от възложителя в клаузите от проекта на договор. 

• ред за приемане на работата;
Общото правило на чл. 71 от ППЗОП гласи, че предаването на уговорения резултат се докумен-
тира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на възложителя и 
изпълнителя по договора за обществена поръчка. За целта възложителят също трябва да опреде-
ли лице/лица, което да подписва документите от негово име.
• условия и ред за прекратяване.
В проекта на договор трябва да бъдат предвидени основанията за прекратяване – по взаимно 
съгласие, едностранно от всяка от страните, с или без предизвестие.

Важно ! Ако обществената поръчка е обявена при условията на чл. 114 от ЗОП – без осигурено фи-
нансиране – в проекта на договор възложителят е длъжен да включи специална клауза за прекратява-
не от всяка от страните без предизвестие, ако изпълнението не започне до изтичане на три месеца 
от сключване на договора, тъй като финансирането продължава да не е осигурено.

В съответствие с чл. 118, ал.1 от ЗОП, във вр. с чл. 73 от ППЗОП, възложителят има право да пре-
крати договор за обществена поръчка без предизвестие, когато: 

• е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде из-
менен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

• се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълни-
теля са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало 
да бъде отстранен от процедурата;

• поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, пос-
тановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз (ДФЕС).

Посочените хипотези трябва да бъдат включени сред основанията за прекратяване в каузите от 
проекта на договор.

Глава петнадесета

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

В съответствие с чл. 31, ал.1, т. 4 от ЗОП, към всяка документацията за обществена поръчка въз-
ложителят трябва да предвиди образци на документи, придружени с указания за подготовката им. 
Съществуват няколко задължителни образеца на документи, които се прилагат към всяка докумен-
тация, както и поредица от възможни образци, които се прилагат по преценка на възложителя. 
Първият задължителен образец е този на ЕЕДОП. Съгласно чл. 67, ал.1 от ЗОП, при подаване на заяв-
ление за участие/оферта, липсата на основания за отстраняване и съответствието с критериите 
за подбор се декларира чрез представяне на ЕЕДОП. Във всяка документация възложителят трябва 
да предвиди образец на ЕЕДОП като е длъжен да използва образеца, утвърден с Регламент 2016/7 на 
Европейската комисия за установяване на стандартния образец на Единния европейски документ за 
обществени поръчки.  

Важно ! ЕЕДОП е декларация по образец, която е приложима при всички видове процедури по ЗОП, а по 
силата на чл. 192, ал. 3 от ЗОП, ред. ДВ, бр. 102/2019 г.и при събиране на оферти с обява (респ. при по-
кана до определени лица) след задължителното въвеждане на ЦАИС ЕОП за съответния възложител.  
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Възложителят трябва да генерира индивидуален образец на ЕЕДОП за всяка възлагана обществена 
поръчка като използва общия образец. Това действие се извършва в електронната система за ЕЕ-
ДОП, която е интегрирана в ЦАИС ЕОП. Възложителят съставя ЕЕДОП за съответната поръчка чрез 
използване на „Въпрос от тип: ЕЕДОП“ в електронната платформа по чл. 39а, ал.1 от ЗОП. Той се 
намира в секция „Изисквания“ на електронната обществена поръчка.
При обществени поръчки с обособени позиции възложителят преценява дали да състави един образец 
на ЕЕДОП, който да е приложим за всички позиции, или да генерира различни образци по всяка позиция. 
При съставянето на ЕЕДОП се посочват данни за възложителя и предмета на поръчката/позицията, 
както и за вида на процедурата, която се провежда. 

Важно ! Тъй като в образеца на ЕЕДОП са въведени само видовете процедури по ЗОП, които под-
лежат на обявяване в ОВ на ЕС, когато се провеждат процедурите „публично състезание“ и „пряко 
договаряне“ или се провежда възлагане чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица, 
в образеца на ЕЕДОП за вида процедура се избира вариант „Не е посочено“. 
 
По отношение основанията за изключване (отстраняване) в образеца на ЕЕДОП трябва да бъдат 
включени въпросите, които отразяват обстоятелствата по чл. 54, ал.1 от ЗОП. Въпросите, свър-
зани с чл. 55, ал.1 от ЗОП се включват в образеца на ЕЕДОП само при условие, че обстоятелствата 
по чл. 55, ал.1, т.1-5 от ЗОП са обявени като основания за отстраняване в конкретната процедура. 
Изключение прави последният въпрос в Част III, раздел В на ЕЕДОП. Въпреки че той е относим към чл. 
55, ал.1, т.5 от ЗОП задължително се включва в образеца на ЕЕДОП, тъй като в него се съдържат 
и части, имащи отношение към чл. 54, ал.1, т. 5 от ЗОП, а въпросът технически не може да бъде 
разделен. 

Важно ! Когато при генериране на образеца на ЕЕДОП за конкретната поръчка възложителят не е 
сигурен кой въпрос към кое обстоятелство по чл. 54 и 55 от ЗОП се отнася, той може да направи 
проверка с натискане на линк „Повече информация“ в рамките на съответния въпрос. 

При съставянето на образец на ЕЕДОП възложителят не трябва да пропуска да включи раздел Г в 
част III, тъй като в отговора на този въпрос от кандидатите/участниците се декларират специ-
фичните национални основания за отстраняване. Ако възложителят пропусне да маркира раздел Г на 
ЕЕДОП, участниците няма да имат възможност за деклариране на задължителни обстоятелства. 
Това може да е причина процедурата/възлагането да бъде прекратено. 
В частта за критериите за подбор в образеца на ЕЕДОП възложителят трябва да маркира само въ-
просите, които кореспондират с критерии за подбор, които той е заложил в конкретната процедура/
възлагане и е оповестил с обявлението за обществена поръчка. 
Освен да състави образец на ЕЕДОП за конкретната поръчка, възложителят следва да даде в до-
кументацията и указания за попълване. Задължително трябва да бъде посочено на кандидатите/
участниците кои обстоятелства се декларират в част III, раздел Г като национални основания за 
отстраняване. Указанията могат да се отнасят и до това кои лица са задължени да представят и 
подпишат ЕЕДОП, както и дали се представят един или повече на брой ЕЕДОП при повече на брой 
задължени лица. В тази връзка възложителят трябва стриктно да се придържа към относимите 
разпоредби на ЗОП и ППЗОП.  

Важно ! Задължителна част от указанията за попълване на ЕЕДОП е условието, че той се представя 
в електронен вид, което предполага подписването му само и единствено с електронен подпис – и 
по-конкретно с квалифициран електронен подпис (КЕП). Всяко лице, което е длъжно да декларира оп-
ределени обстоятелства в ЕЕДОП полага самостоятелно електронен подпис. Изключение се допуска 
само в хипотезата на чл. 41, ал.1 от ППЗОП. 
Правилото, че положеният преди подаване на оферта в ЦАИС ЕОП електронен подпис подписва тех-
ническото и ценовото предложение на съответния участник, не важи за ЕЕДОП. Той задължително 
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трябва да носи отделно положени КЕП. 

Друг задължителен образец, който възложителят съставя, като част от документацията, е този на 
техническо предложение. Целта на образеца, който е задължителен елемент на офертата, е всички 
участници да представят предложенията си за изпълнение на поръчката по еднакъв начин, за да се 
осигури възможност за сравнение, както с изискванията на възложителя, така и между отделните 
оферти. 
Образецът на техническо предложение е приложим при всички процедури по ЗОП, както и при съби-
ране на оферти с обява.  

Препоръка: Към съставяне на образец на техническо предложение трябва да се пристъпва след като 
са уточнени техническата спецификация, проекта на договор и методиката за оценка на офертите 
(когато има такава). По този начин се дава възможност в образеца да се включат всички аспекти 
от изпълнението, за които се очаква предложение от участниците, вкл. предложения по параметри-
те, които ще подлежат на оценка. 

Основната част от образеца на техническо предложение е предложението за изпълнение на по-
ръчката. В нея трябва да се предвиди възможност участниците да попълнят своите предложения, 
в съответствие с изискванията на възложителя. Ако всички технически условия са фиксирани от 
възложителя, е възможно образецът на техническо предложение само да потвърждава готовността 
за изпълнение в съответствие с изискванията или да изисква потвърждаване на вече определените 
условия. 

Грешка ! Често пъти в образеца на техническо предложение възложителите включват за пръв път 
условия и изисквания, които не произтичат от техническата спецификация и/или проекта на договор. 
Този подход е неправилен. Образецът не може да въвежда изисквания към изпълнението на поръчката. 
В него е допустимо под формата на забележка да се указва на участниците в какви граници могат 
да бъдат направени техните предложения (напр. срок за изпълнение от 3 до 25 календарни дни), като 
същите задължително трябва да се съдържат първо в техническата спецификация.

Възможно е като част от предложението за изпълнение на поръчката възложителят да поиска раз-
работване и представяне и на допълнителни документи в отделни файлове – напр. концепции или 
описания за организацията на работа, подхода за изпълнение и др. При обществените поръчки за 
строителство като част от техническото предложение се изисква представянето на линеен гра-
фик, диаграма на работната ръка и механизацията и др., като възложителят може да предостави 
отделни образци със съответни реквизити или само да опише минимално изискуемата информация, 
която трябва да се съдържа в тях.  
В съответствие с чл. 47, ал. 3 от ЗОП, изискването за представяне декларация по чл. 39, ал.3, т.1, б. 
„д“ от ППЗОП, като част от техническото предложение е допустимо само при ОП за строителство 
или услуги. С нея участниците декларират, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се извърши строителството 
или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставя-
ните услуги. 
Във връзка с тази декларация, чл. 47, ал. 4 от ЗОП поставя условие към възложителя в обявлението 
за обществена поръчка или в документацията да посочи органите, от които участниците могат да 
получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания.

Препоръка: Въпреки, че декларацията по чл. 39, ал. 3, т.1, б. „д“ от ППЗОП може да бъде и самостоя-
телен документ, тя е част от техническото предложение, като е препоръчително да се инкорпорира 
като текст в неговия образец. 
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Важно ! След промените в ППЗОП, обн. ДВ, бр. 17/2019 г., в сила от 01.03.2019 г., в образеца на техни-
ческо предложение вече не се включват декларация за срока на валидност на офертата и декларация 
за приемане на клаузите от проекта на договор. Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП, с подаването на 
оферта се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определе-
ния от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

При възлагане на обществени поръчки в ЦАИС ЕОП цялата електронна оферта се подписва с КЕП 
преди подаването й. С така положения подпис/и се счита, че се подписва и попълнения от участника 
образец на техническо предложение. По тази причина, не се изисква техническо предложение да бъде 
самостоятелно подписано, нито със саморъчен, нито с електронен подпис.22В тази връзка не се на-
лага в образеца на техническо предложение, който възложителят изготвя, да се предвижда място за 
полагане на подпис. 

Препоръка: При възлагане на електронни обществени поръчки, съставянето на отделен образец на 
техническо предложение под формата на файл, който подлежи на попълване от участниците, не е 
нужно. Ако условията на конкретната поръчка позволяват, съдържанието на образеца може да бъде 
развито като поредица от различни типове въпроси в ЦАИС ЕОП – секция „Изисквания“, раздел „Тех-
ническо предложение“.

Третият задължителен образец, който възложителят съставя при всички процедури по ЗОП, но също 
и при събиране на оферти с обява, е ценовото предложение. В него участниците трябва да попълнят 
предложенията си относно обща цена за изпълнение и/или единични цени, както и предложения по 
други параметри с парично изражение. 
При съставяне на образеца трябва да бъде дадена възможност за офериране на всички ценови пара-
метри, които са важни за възложителя и ще имат значение в хода на изпълнението на поръчката. 
Цената, която ще подлежи на оценяване, също трябва да е част от ценовото предложение. Цените 
трябва да са оферират без ДДС и само по преценка на възложителя да се изписват и с ДДС. 
Обичайно образецът на ценово предложение се изготвя като документ в Word, но при отделни ОП 
като например тези за строителство, за улеснение на участниците, той често е представен под 
формата на количествено-стойностна сметка в Excel. 

Важно ! ЦАИС ЕОП предоставя възможност възложителят да подготви образец на детайлно ценово 
предложение чрез използване на един или повече списъци с артикули. По този начин се дава възмож-
ност предлаганата обща цена директно да се получи като резултат от попълненото в списъците 
с артикули. 
Подобна възможност за автоматично пренасяне на информация не съществува, ако цените ще се 
попълват в образец на възложителя, изготвен в Word или Excel. 

Указанията, които възложителят ще даде относно попълването на ценовия образец, трябва вече да 
се съдържат като условия в други части от документацията – в техническата спецификация или в 
указанията за участие (напр. предложената цена да не надвишава обявената прогнозна стойност на 
поръчката). Поради възможност от грешки при попълването на ценовия образец, възложителят има 
възможност да укаже как да подходи към тях комисията – дали при всяка констатирана грешка ще 
предлага участника за отстраняване или ще може да приеме за вярна някоя от цените (напр. единич-
на цена, цена, изписана словом или др.). 
Указанието относно броя на допустимите знаци след десетичната запетая при възлагането на 
електронни обществени поръчки вече не е нужно. То е заместено от настройка, която се прави в 
ЦАИС ЕОП – секция „Параметри“. Тя не позволява на участниците да въведат в ценовите си пред-
ложения повече знаци след десетичната запетая от заложените като настройка от възложителя. 

22 Вж. ЦАИС ЕОП Въпроси и отговори, раздел VII Оферти. Фактуриране, въпрос № 10
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Важно ! При възлагане на обществени поръчки в ЦАИС ЕОП, ако участниците ще оферират само 
крайна обща цена, използването на отделен образец на ценово предложение е излишно, тъй като 
предложенията ще се попълват директно в отговор на ценовия въпрос в платформата. 
Съчетаването на задължителния ценови въпрос с попълване и на ценово предложение по образец на 
възложителя създава риск от грешки и противоречия, които могат да доведат до отстраняване на 
участници.

Тъй като подобно на техническото предложение и ценовото предложение не подлежи на самостоя-
телно подписване в ЦАИС ЕОП, и в образеца на ценово предложение не следва да се включват рекви-
зити, свързани с полагане на подпис/и – саморъчни или електронни. 
Извън трите задължителни образеца към документацията за обществена поръчка (ЕЕДОП, тех-
ническо и ценово предложение), по своя преценка, възложителят може да съставя и други образци. 
Най-често в практиката се среща образец на декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП. 
Представянето на такава декларация е въпрос на преценка от страна на конкретния участник, като 
не съществува задължение за възложителя да предоставя образец, по който тя да се попълва.
Много разпространена практика е изготвянето на образец на опис/списък с приложените от кан-
дидатите/участниците документи. Това също не е задължение на възложителя, а при възлагането 
на електронни обществени поръчки трябва да се отчита, че такъв документ вече не съществува, 
освен ако поради някое от изключенията по чл. 39а, ал. 5 и 6 от ЗОП офертите няма да се подават 
през електронната платформа.  
Не е нужно към документацията за обществена поръчка да се включват образци на документи, кои-
то подлежат на попълване само от избрания за изпълнител участник. Подобни образци могат да се 
подготвят от възложителя с цел да улеснят спечелилия участник, но те трябва да бъдат предоста-
вени само на него в хода на действията по сключване на договор. В противен случай има риск тези 
образци да бъдат попълнени от всички участници и представени към офертите им без това да е 
необходимо. В определени случаи това може да представлява и ограничително условие, в нарушение 
на чл. 2, ал. 2 от ЗОП, особено ако възложителят е пропуснал да уточни кой и кога трябва да попълни 
и представи попълнените образци.

Глава шестнадесета

ИЗБОР НА РЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Изборът на ред за възлагане на конкретна обществена поръчка, зависи изцяло от прогнозната й 
стойност, изчислена по правилата на чл. 21 от ЗОП. Определената прогнозна стойност се съпоста-
вя със стойностните прагове по чл. 20 от ЗОП, които предопределят приложимия ред. 
В съответствие с чл. 73, ал.1 от ЗОП публичните възложители могат да избират и прилагат свобод-
но само открита и ограничена процедура. 
Провеждането на състезателна процедура с договаряне и състезателен диалог е допустимо при 
условие, че е налице някое от основанията по чл. 73, ал.2 от ЗОП. Основанията и за двете процедури 
са еднакви, т.е. при наличието на поне едно от тях възложителят може да реши коя от процедурите 
да приложи, без да е длъжен да излага допълнителни мотиви. 

Важно ! Съгл. чл. 86, ал.1 от ЗОП, при възлагане на обществени поръчки чрез ДСП се прилагат пра-
вилата за ограничена процедура.
Важно ! Съгл. чл. 89, ал.4 от ЗОП, възложителите могат да провеждат електронен търг при възла-
гането на ОП чрез открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, 
процедура на договаряне с предварителна покана за участие, публично състезание или събиране на 
оферти с обява.
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Всяка от процедурите по чл. 18, ал.1, т. 1-7 от ЗОП, приложими при ОП, възлагани чрез използване 
и прилагане на специфични инструменти, подлежи на задължително оповестяване не само в РОП и 
профила на купувача на съответния възложител, но и в ОВ на ЕС. 

Важно ! Задължението за оповестяване в ОВ на ЕС произтича не от стойността на конкретната 
обществена поръчка, която се възлага, а от вида на провежданата процедура. Например, ако възложи-
телят провежда открита процедура, макар стойността на поръчката да е по-ниска от праговете по 
чл. 20, ал.1 от ЗОП, той е задължен да я оповести и в ОВ на ЕС, тъй като е избрал този вид процедура. 
Възложител, който не изпрати (вкл. в определения от закона срок) информация, подлежаща на публи-
куване в ОВ на ЕС подлежи на санкциониране на основание чл. 256а от ЗОП. 

Важно ! Налице е изключение от правилото за публикуване в ОВ на ЕС. То се отнася до процедурата 
„договаряне без предварително обявление“. Нейното откриване не подлежи на оповестяване в ОВ на 
ЕС, той като не се попълва обявление за обществена поръчка, а се издава само решение. 

Прогнозната стойност на обществената поръчка предопределя колко тежък и сложен ред за избор на 
изпълнител да бъде приложен. Когато стойността предполага прилагане на по-тежък ред за възлага-
не и това условие не е спазено, възложителят подлежи на санкциониране по чл. 256, ал.1 и 2 от ЗОП. 
Допустимо е възложителят да приложи по-тежък ред за възлагане от този, който се изисква от 
прогнозната стойност на обществената поръчка – напр. провежда открита процедура, въпреки че 
стойността на поръчката предполага провеждане на публично състезание. Подобен подход е възмо-
жен, макар да не е препоръчителен, ако не са налице особени основания за това (напр. отделните 
части на една поръчка се възлагат с поредица от процедури, като за да не се стигне до разделяне в 
нарушение на чл. 21, ал.15 от ЗОП, за всяка част се провежда процедурата, приложима към общата 
стойност на поръчката). В този случай, възложителят е длъжен да спазва правилото на чл. 20, ал. 9 
от ЗОП, което изисква при провеждане на по-тежкия ред за възлагане да се спазват всички приложи-
ми за него правила, без изключение.

Глава седемнадесета

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЧРЕЗ СЛУЧАЕН ИЗБОР

Когато възложителят е приключил с подготовката на обществена поръчка, за която предвижда да 
проведе процедура, в която се публикува обявление (открита процедура, ограничена процедура, със-
тезателна процедура с договаряне, състезателен диалог или публично състезание), за него възниква 
задължение да предостави проектите на част от подготвените документи в АОП за упражняване 
на предварителен контрол чрез случаен избор по чл. 232 от ЗОП. 
Условията за осъществяване на този вид контрол, както и задълженията на възложителите във 
връзка с него, са регламентирани в чл. 232 от ЗОП, чл. 121-127 от ППЗОП, както и в Методическо 
указание № 2/10.01.2020 г. на изпълнителния директор на АОП.23

 
Важно ! Ако подготвената обществена поръчка не отговаря на някое от изискванията за упражня-
ване на предварителен контрол чрез случаен избор, възложителят директно пристъпва към действия 
по откриване на процедурата. 
Когато са изпълнени предпоставките за упражняване на предварителен контрол чрез случаен избор, 
възложителят, чрез упълномощен потребител, е длъжен да попълни и въведе в Системата за случаен 
избор (ССИ) регистрационна форма по образец с данни за процедурата. След изпълнението на това 
действие, следва задължително изчакване на период от 3 работни дни, в рамките на всеки от които 
процедурата може да бъде изтеглена за предварителен контрол. Ако в този срок процедурата не 

23 Достъпно на Портала за обществени поръчки, раздел „Методология“, Методически указания https://www2.aop.bg/wp-content/

uploads/2020/01/MU_2_2020.pdf
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бъде избрана от системата, възложителят незабавно може да пристъпи към откриването й с изда-
ване на решение. 
Когато ССИ е изтеглила съответната процедура, в 3-дневен срок възложителят е длъжен да изпра-
ти в АОП по електронна поща24 подготвените проекти на следните документи:

• решение за откриване на процедурата (генерирано в ЦАИС ЕОП);
• обявление за обществена поръчка (генерирано в ЦАИС ЕОП);
• техническа спецификация;
• методика за оценка на офертите (ако е приложимо). 

Съгласно МУ № 2/2020 г., в изпратените документи трябва да бъдат обособени файлове/папки с 
названия „Техническа спецификация“ и „Методика за оценка“ (ако е приложимо).
Ако възложителят не изпрати в срок документите или те не са правилно окомплектовани, контрол 
от АОП не се осъществява. 
След получаване на документите, в 14-дневен срок АОП изпраща по електронна поща на възложителя, 
подписано с електронен подпис предварително становище, в което се съдържат евентуално уста-
новените несъответствие с изискванията на законодателството в областта на обществените 
поръчки. 

Важно ! При процедури, при които срокът за получаване на оферти е съкратен (вкл. по чл. 74, ал. 2 
или 4 от ЗОП), както и при процедура „публично състезание“ контролът чрез случаен избор завършва 
след осъществяването на първия етап, като становището на АОП е окончателно. 
В тези случаи, възложителят има право да стартира процедурата, въпреки че е избрана за контрол25 
(чл. 121, ал. 5 ППЗОП).

Становището на АОП не е обвързващо за възложителя, но като се отчита, че в него се съдържат 
констатации относно законосъобразността на условията на процедурата, е препоръчително бележ-
ките да бъдат взети под внимание. 
След окончателното оформяне на документите, възложителят може да стартира процедурата, но 
също и да се откаже от провеждането й. Коригираните въз основа на предварителното становище 
документи не се изпращат повторно за преглед в АОП.

Важно ! В решението за откриване на процедурата преди публикуването му задължително се въвеж-
дат данни за номера и датата на становището от първия етап, както и идентификационния номер 
(ИН) на регистрационната форма в ССИ. 

Когато избраната за предварителен контрол чрез случаен избор процедура бъде оповестена в РОП, 
започва вторият етап на контрола (освен ако не са налице основания контролът да приключи на пър-
вия му етап). Във връзка с втория етап възложителят няма задължение да изпраща документи в АОП, 
тъй като проверките се извършват върху вече публикуваните документи – решение, обявление, тех-
ническа спецификация и методика за оценка на офертите (ако е приложимо). Ако не са съобразени бе-
лежките от предварителното становище, възложителят изпраща до АОП писмени мотиви най-късно 
на следващия работен ден, след публикуване на решението за откриване на процедурата в РОП. 
Срокът, в който АОП издава и изпраща на възложителя окончателното си становище от предвари-
телния контрол чрез случаен избор, е 10 дни от публикуване на документите. Независимо от съдър-
жанието му, това становище се изпраща и на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) 
и Сметната палата. 
Ако в становището от втория етап има констатации за незаконосъобразност в условията на по-
ръчката, възложителят има възможност да направи еднократна промяна по чл. 100 от ЗОП, ако съ-
щата не води до промяна в кръга на заинтересованите лица. В противен случай може да прекрати 
процедурата или да я продължи при вече обявените условия без да се съобрази със становището. Във 

24 Този начин на изпращане ще бъде променен с въвеждането на специален модул за предварителен контрол в ЦАИС ЕОП.

25 Вж. чл. 121, ал. 5 от ППЗОП, във вр. с чл. 232, ал. 9 от ЗОП
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втората хипотеза, възложителят трябва да приложи писмени мотиви към досието на обществена-
та поръчка.

Глава осемнадесета

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОКОВЕ

В съответствие със специалните правила относно процедурите за възлагане на ОП по реда на Глава 
десета. СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ, Част втора. ПРАВИ-
ЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ от ЗОП,  за възложителите е предвидена възможността да провеждат открита 
процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, процедура на договаряне 
с предварителна покана за участие, публично състезание или събиране на оферти с обява. В тази 
връзка, ще бъдат разгледани основните моменти, свързани посочените  видове процедури и способи 
за възлагане. 
Всяка процедура по чл. 18, ал.1 от ЗОП, независимо от вида й, започва с издаване на решение за нейно-
то откриване. То е индивидуален административен акт, подлежащ на обжалване по специалния ред, 
предвиден в ЗОП. С това решение, според вида на процедурата, се одобряват обявление за общест-
вена поръчка и документация или покана за участие и документация (ако е приложимо). 
Решението за откриване на процедура по чл. 22, ал.1, т.1 от ЗОП задължително се попълва по обра-
зец, утвърден от изпълнителния директор на АОП. Той е интегриран в ЦАИС ЕОП на ниво конкретна 
електронна поръчка, секция „Решения и обявления“. 

Важно ! Въпреки, че голяма част от възложителите са еднолични органи на власт и като такива 
издават заповеди, в съответствие с правилата на ЗОП, откриването на процедура за възлагане на 
обществена поръчка става с решение, а не със заповед.

Важно ! Съгл. чл. 22, ал.1, т.10-12, в зависимост от вида и етапа на процедурата възложителите из-
дават решения за откриване възлагането на ОП чрез използване на ДСП, за включване или за отказа 
за включване на заинтересовани лица в ДСП или за прекратяване участието в ДСП на лица, които 
са включени в нея.

В съответствие с чл. 22, ал. 5 от ЗОП решението за откриване задължително съдържа следните 
реквизити: 

1. наименование на възложителя;
Въпреки, че чл. 5 от ЗОП дефинира всички възложители като физически лица, в решението като 
възложител се посочва наименованието на структурата/организацията, която възложителят ръ-
ководи. Например, въпреки че възложител е кметът на общината, като възложител се посочва 
конкретната община – юридическо лице, а не кметът й. 
2. номер, дата и правно основание за издаване на акта;
След старта на задължителното използване на ЦАИС ЕОП, решението за откриване на процедура 
задължително се попълва в платформата. Тя автоматично генерира номер на решението, който 
започва с буквата D. Датата на решението също се създава автоматично в момента на подпис-
ването му с КЕП.26

Важно ! При възлагане на електронни обществени поръчки, даването на номер на решение за от-
криване на процедура от деловодна или друга система на възложителя е без правна стойност. За 
единствено валиден се приема номерът, генериран от ЦАИС ЕОП. 

3. посочване на вида на процедурата и предмета на поръчката;

26 Вж. ЦАИС ЕОП Актуално – Инструкция за генериране на системен номер на решението по чл. 22, ал.1, т.1 от ЗОП в ЦАИС 

ЕОП
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4. прогнозната стойност на поръчкатакогато е приложимо;
5. мотивив случаите, когато се изискват;
В решението за откриване на процедура по ЗОП е възможно да се наложи включване на няколко 
вида мотиви. Най-често това са мотиви за избор на вида процедура, която се провежда и/или за 
липса на обособени позиции в предмета на обществената поръчка. В съответствие с чл. 113, ал. 
2 от ЗОП, в решението за откриване на процедура трябва да се включат и мотивите на възложи-
теля, ако договорът, който ще се сключи, е за срок по-дълъг от 5 години.
Мотиви за вида на процедурата се изискват само, когато съответният вид процедура не може 
свободно да се избира от публичните възложители – напр.  състезателна процедура с договаряне, 
състезателен диалог, договаряне без предварително обявление, пряко договаряне. При открита 
процедура такъв тип мотиви не се изискват. При публично състезание, мотивите за избора на 
процедура са свързани само със стойността на поръчката, която трябва да попада в праговете 
по чл. 20, ал.2 от ЗОП. 
6. разпоредителна част за одобряване на съответните документи, свързани с провеждане на 
процедурата (обявление и документация или покана и документация);
7. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва;
Посочването на информация за орган и срок за обжалване е задължително във всеки индивидуален 
административен акт, какъвто е и решението за откриване на процедура по ЗОП. В съответно-
то поле на образеца възложителят трябва да посочи конкретната точка от чл. 197, ал.1 от ЗОП, 
която се отнася до обжалване на решение за откриване, според вида на процедурата. Например, 
ако се провежда открита процедура обжалването е при условията на чл. 197, ал.1, т. 1 от ЗОП, при 
публично състезание, обжалването е при условията на чл. 197, ал.1, т. 4 от ЗОП, а при процедури-
те на договаряне – по чл. 197, ал.1, т. 5 от ЗОП.
8. име и фамилия, длъжност и подпис на лицето, издало акта.
В решението за откриване на процедура по ЗОП се посочват двете имена на лицето, което е 
негов издател. Това може да е титулярният възложител или лице по чл. 7, ал.1 или 2 от ЗОП. В 
решението се вписват името и длъжността, на този, който ще го подпише. Ако това е лице по чл. 
7, ал.1, ал.1 или 2 от ЗОП, в съответствие с утвърдената практика, след длъжността се посочва 
и номер на акта (заповедта), по силата на който се упражняват правомощия на възложител.

Важно ! Решението за откриване на процедура по ЗОП задължително трябва да бъде подписано. При 
електронните обществени поръчки, решението се подписва с КЕП директно в ЦАИС ЕОП. Положени-
ят електронен подпис задължително трябва да е на лицето, посочено като издател на решението, а 
не на друг служител – напр. администратор на профила, отговорно лице за поръчката или др.27Подпи-
сан саморъчно екземпляр на решението на хартиен носител вече няма правна стойност. 

В решението за откриване възложителят трябва да посочи кое лице/лица кани за участие в процеду-
рата на договаряне. В зависимост от избраното основание, лицето/лицата, които да бъдат поканени 
могат да са предопределени (напр. чл. 79, ал.1, т. 2, 3, 6, 8-10 от ЗОП или чл. 182, ал.1, т. 4 от ЗОП) 
или да не са. Във втората хипотеза възложителят до известна степен е свободен да реши колко и 
кои лица да покани. 
Ако възложителят провежда процедура на договаряне на някое от основанията по чл. 79, ал. 1, т. 3 и 4 
от ЗОП и по чл. 182, ал.1, т.1 от ЗОП (с  един поканен участник) или по чл. 79, ал.1, т. 7 и 8 от ЗОП, въз 
основа на чл. 65 от ППЗОП, той може да не изпраща покана за участие и да не провежда преговори, 
като след влизане в сила на решението за откриване на процедурата пристъпва към сключване на 
договор. Прилагането на тази възможност трябва да бъде описано в решението.

В решението за откриване възложителят трябва да посочи кое лице/лица кани за участие в процеду-
рата на договаряне. В зависимост от избраното основание, лицето/лицата, които да бъдат поканени 
могат да са предопределени (напр. чл. 79, ал.1, т. 2, 3, 6, 8-10 от ЗОП или чл. 182, ал.1, т. 4 от ЗОП) 

27 Вж. Методическо указание № 3/14.02.2020 г. на изпълнителния директор на АОП. 
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или да не са. Във втората хипотеза възложителят до известна степен е свободен да реши колко и 
кои лица да покани. 
Ако възложителят провежда процедура на договаряне на някое от основанията по чл. 79, ал. 1, т. 3 и 4 
от ЗОП и по чл. 182, ал.1, т.1 от ЗОП (с  един поканен участник) или по чл. 79, ал.1, т. 7 и 8 от ЗОП, въз 
основа на чл. 65 от ППЗОП, той може да не изпраща покана за участие и да не провежда преговори, 
като след влизане в сила на решението за откриване на процедурата пристъпва към сключване на 
договор. Прилагането на тази възможност трябва да бъде описано в решението. 
С решението за откриване на процедура на договаряне не се одобрява обявление за обществена 
поръчка, а покана за участие в преговори (освен ако не се прилага чл. 65 от ППЗОП). Тя се изпраща 
до съответните поканени лица, но подлежи и на публикуване в РОП и в профила на купувача на съот-
ветния възложител. 
При открита процедура и публично състезание, освен решение за откриване, следва да бъде попъл-
нено и обявление за обществена поръчка. Публичните възложители ползват образец на обявление, 
който е различен от този, приложим за секторните възложители. Правилният образец на обявление 
за поръчка е интегриран в ЦАИС ЕОП на ниво конкретна електронна поръчка, секция „Решения и 
обявления“, поради което грешки при избора му не са възможни. 

Важно ! При създаване на ДСП възложителят публикува обявление за ОП, обявление за предварителна 
информация или периодично индикативно обявление, в което посочва, че създава ДСП и определя срока 
за нейното действие. При централизирано възлагане, когато се предвижда и други възложители да 
използват ДСП, управлявана от централен орган за покупки, това се посочва в обявлението, с което 
се оповестява създаването на ДСП.  При използването на електронен търг, това обстоятелство  
се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за 
потвърждаване на интерес. При възлагане на ОП чрез използване на електронни средства, когато 
възложителите изискват офертите на участниците да бъдат представени под формата на елек-
тронен каталог или да включват електронен каталог, това изискване се посочва в обявлението или 
в поканата за потвърждаване на интерес. 

В обявлението за обществена поръчка, освен задължителните полета, трябва да бъде попълнена и 
информацията, за която ЗОП и ППЗОП указват, че трябва да се съдържа в обявлението. Минимално-
то задължително съдържание на обявлението за обществена поръчка при публичните възложители 
е посочено в Приложение № 4, част Б към ЗОП. Отделно от това, в поредица от разпоредби на ЗОП 
и ППЗОП е въведено изискване конкретни условия да са включени в обявлението – напр. чл. 55, ал. 2 
от ЗОП изисква обстоятелствата по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, които ще са приложими за конкретната 
процедура да са посочени в обявлението, чл. 104, ал. 2 от ЗОП изисква в обявлението да се оповести 
прилагането на т. нар. „обърнат“ ред за разглеждане на офертите при открита процедура (анало-
гично е условието на чл. 181, ал.2 от ЗОП при публично състезание), чл. 111, ал. 4 от ЗОП изисква в 
обявлението да се посочва вида и размера на гаранциите, чл. 114 от ЗОП изисква в обявлението да 
се оповестява липсата на финансиране, чл. 5, ал. 2 от ППЗОП изисква в обявлението да се посочва 
определена информация за опциите, чл. 7 от ППЗОП изисква в обявлението да се посочват данни 
относно прилагането на чл. 21, ал. 6 от ЗОП и др. 

Грешка ! Често пъти възложителите пропускат да включат в обявлението задължителна информа-
ция по причина, че в образеца не е предвидено специално поле, което да ги насочва. Липсата на поле в 
образеца не е основание изискваща се от ЗОП или ППЗОП информация да не се включи в обявлението.  

Когато ЗОП или ППЗОП изискват дадено условие да е посочено в обявлението без да е дадена ал-
тернатива (напр. в обявлението или документацията), то трябва да се впише там и не може да се 
прави препращане към документацията. Подобен подход не е допустим дори за случаите, при които 
в образеца на обявление няма достатъчен брой символи, с които да се впише информацията. В тези 
случаи в обявлението трябва да остане информацията, която се изисква от ЗОП или ППЗОП, а всички 
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пояснения могат да се отнесат в документацията.

Пример: Чл. 111, ал. 4 от ЗОП изисква в обявлението да се посочат само вида и размера на гаранци-
ите, които възложителя изисква. При липса на символи в обявлението, възложителят се ограничава 
само до тези данни, без да включва пояснения за формите на гаранциите, лицата, които ги предста-
вят и др. Тези подробности могат да се включат в документацията, защото ЗОП не изисква да са 
в обявлението. 

Важен реквизит на обявлението за обществена поръчка са няколко срока, свързани с провеждането 
на процедурата. 
Първият от тях е срокът за валидност на офертите28. Определянето на този срок е задължение на 
възложителя. В обявлението срокът на валидност на офертите може да бъде определен като брой 
месеци или като конкретна крайна дата, като изборът е по преценка на възложителя. След измене-
нието на чл. 35а от ППЗОП, обн. ДВ, бр. 29/2020 г., в сила от 01.04.2020 г., вече не се изисква опре-
деляне на срока на валидност на офертите в календарни дни. Това предполага, че този срок може да 
бъде определен само в обявлението (в месеци или като крайна дата), без отново да бъде преповтарян 
и в документацията, преизчислен в календарни дни. 
Конкретната продължителност на срока на валидност на офертите се определя въз основа на вида 
процедура, която се провежда, сложността на конкретната поръчка, очаквания брой участници, 
рискът от обжалване и др. Ако все пак, първоначално определеният срок на валидност на оферти-
те се окаже недостатъчен, по всяко време до сключване на договора, възложителят има право да 
поиска от участниците неговото удължаване или потвърждаването на валидност на офертите за 
нов срок. Разликата между двете хипотези, описани в чл. 35а, ал. 3 от ППЗОП е в момента, в който 
възложителят се обръща към участниците. Ако все още не е изтекъл първоначално определеният 
срок на валидност, се иска удължаване на срока, а ако той вече е изтекъл (най-често при случаи на 
обжалване) – се иска потвърждаване на валидност за нов срок. 

Важно ! Исканията към участниците във връзка с валидността на офертите им се правят в пис-
мена форма и се подписват от възложителя или от лице по чл. 7, ал.1 или 2 от ЗОП, а не от предсе-
дателя на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите. Възложителят е определил 
първоначалния срок на валидност и само той може да иска удължаването му или потвърждаването на 
валидност на офертите за нов срок. 
При електронните обществени поръчки кореспонденцията по повод срока на валидност на офертите 
се разменя чрез ЦАИС ЕОП, секция „Съобщения и разяснения“. 

В обявлението за обществена поръчка трябва да бъде оповестен и крайният срок за получаване на 
оферти. Той се посочва от възложителя като дата и час, като винаги се брои в календарни дни. По 
отношение продължителността на този срок, при различните видове процедури, възложителят е 
обвързан със задължителни минимални срокове, предвидени в ЗОП. Така, при открита процедура по 
ЗОП, след задължителното въвеждане на ЦАИС ЕОП, минималният срок за получаване на оферти е 30 
календарни дни, при състезателна процедура с договаряне – 25 календарни дни, а при публично състе-
зание – 20 календарни дни. 

Важно ! Минималният срок за получаване на заявления за включване в ДСП е 30 дни от датата на 
изпращане на обявлението за ОП за публикуване или поканата за потвърждаване на интерес, когато 
като покана за участие в процедура се използва обявление за предварителна информация или перио-
дично индикативно обявление.  Допуснатите кандидати, включени в ДСП, биват поканени до подадат 
оферта в срок не по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на 
оферти.

28 Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях 

офертичл. 35а, ал. 1 от ППЗОП.
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Възложителят винаги може, по своя преценка, да определи и по-дълъг от минималния срок за получа-
ване на оферти, като трябва да отчита сложността на поръчката и времето, необходимо за под-
готовка им. Ако са поставени множество условия към съдържанието на техническото предложение, 
използването на минималния срок може да се окаже недостатъчно. Това е вероятно да доведе до 
искания за неговото удължаване или до липса на оферти. 

Важно ! Срокът за получаване на оферти от поканените кандидати, включени в ДСП, може да бъде 
определен по взаимно споразумение между възложителя и допуснатите кандидати, при условие че 
всички допуснати кандидати разполагат с еднакво време, за да изготвят и представят своите 
оферти. 

В чл. 45, ал. 2 от ЗОП29 са предвидени хипотези, при които възложителят е длъжен още при откри-
ване на процедурата да определи срок за получаване на оферти, по-дълъг от минималния. Най-често 
в практиката това задължение се свързва с поставено условие за извършване на оглед на мястото 
на изпълнение на обществената поръчка. То се среща масово в обществените поръчки за строи-
телство. Независимо дали огледът е предвиден като възможност или като задължително условие, 
възложителят трябва да определи по-дълъг срок от минималния, без значение с колко дни. 
И чл. 32, ал. 3 от ЗОП съдържа хипотеза на задължително удължаване на срока за получаване на 
оферти. Тя е свързана с невъзможност да се осигури неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп 
до документацията за обществената поръчка или до части от нея чрез ЦАИС ЕОП. В този случай, 
в обявлението за обществена поръчка се посочват условията и начина за получаване на документа-
цията, а срокът изначално се удължава с 5 дни. Същият подход се прилага и когато възложителят 
е обявил мерки за защита на конфиденциална информация, съдържаща се в документацията за об-
ществена поръчка. 

Важно ! В хипотезите по чл. 32 от ЗОП срокът за получаване на оферти не се удължава, ако същи-
ят е съкратен поради необходимост от спешно възлагане, т.е. процедурата ще се провежда като 
ускорена. 

В ЗОП са предвидени и възможности заложените за съответния вид процедура минимални срокове 
за получаване на оферти да бъдат допълнително съкратени. При открита процедура основанията за 
съкращаване са предвидени в чл. 74, ал. 2 и 4 от ЗОП. Те са свързани с това, че: 

• поръчката, която се обявява, е била включена в предварително обявление, публикувано опреде-
лен период от време преди откриването на конкретната процедура (не по-рано от 35 дни и не 
по-късно от 12 месеца) и съдържащо информацията от част А, раздел I на Приложение № 4 към 
ЗОП (чл. 74, ал.2 от ЗОП);

• са възникнали обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчката, поради което 
е невъзможно спазването на минималния срок за получаване на оферти от 30 дни (чл. 74, ал. 4 
от ЗОП).  
В тези случаи възложителят може да съкрати срока за получаване на оферти до не по-малко 
от 15 дни. 

Използването на основанието по чл. 74, ал. 4 от ЗОП превръща откритата процедура в „ускорена“ 
и налага в обявлението за обществена поръчка да се изложат специални мотиви за съкращаването 
на срока. 
Аналогични възможности за съкращаване на срока за получаване на оферти са предвидени в чл. 178, 
ал. 3 и 4 от ЗОП и при процедурата „публично състезание“. При използването им минималният срок 

29 „Когато офертите могат да се съставят само след посещение на обекта или след проверка на място на допълнителни 

документи, свързани с обществената поръчка, сроковете за получаването на оферти трябва да бъдат по-дълги от минимално 

определените, като дават възможност на заинтересованите лица да се запознаят с цялата информация, необходима за изгот-

вяне на офертите.“
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от 20 календарни дни може да се съкрати до не по-малко от 10 дни. 

Важно ! За разлика от основанието за провеждане на процедура на договаряне без предварително 
обявление по чл. 79, ал.1, т.4 от ЗОП, при ускорената процедура няма условие обстоятелствата, кои-
то изискват спешно възлагане да са изключителни30 и да не се дължат на възложителя. 
Т.е. ускорена процедура може да се обяви законосъобразно, дори ако възложителят по някаква причина 
и сам се е поставил в състояние на нужда от спешно възлагане на съответната поръчка, което може 
да обоснове. 

Срокът за получаване на оферти се брои от деня, следващ изпращането на обявлението за публику-
ване в РОП и ОВ на ЕС (при открита процедура), респ. в РОП (при публично състезание). 
При този срок е налице особеност, свързана с възлагането на електронни обществени поръчки през 
ЦАИС ЕОП. Съгласно чл. 28, ал. 4, изр. 2 от ППЗОП последният ден от срока изтича в края на два-
десет и четвъртия час. Това на практика означава, че при електронните поръчки крайният час за 
получаване на оферти, който възложителят определя, винаги трябва да е 23:59 часа.31

Важно ! Когато за конкретна обществена поръчка възложителят е поискал от участниците пред-
ставяне на мостри, които не могат да бъдат предадени с електронни средства, те се подават на 
място при възложителя при спазване на изискванията на чл. 47, ал. 9 и 10 от ППЗОП. 
Подаването на мостри, което не се осъществява през ЦАИС ЕОП, изисква възложителят да опреде-
ли срок и за тяхното получаване. Като ден той трябва да съвпада с крайния срок за получаване на 
офертите, но крайният му час няма да е 23:59, а трябва да съвпада с края на работното време на 
възложителя – арг. чл. 28, ал. 4, изр.1 от ППЗОП. 

Друг задължителен срок, който възложителят трябва да определи в обявлението за обществена 
поръчка, е срокът за отваряне на офертите. Той винаги е след крайния срок за получаване на оферти 
и се задава като дата и час. 

Важно ! Не съществува правило, което да задължава възложителите да определят за дата на отва-
ряне на офертите денят, непосредствено следващ крайния ден за  получаване на офертите. 

Възложителят е свободен да определи датата за отваряне на офертите, но трябва да спази пра-
вилото на чл. 28, ал. 6 от ППЗОПразликата между определения срок за получаване на офертите и 
датата и часа за тяхното отваряне не може да е по-малко от 12 часа. Това означава, че ако срокът 
за получаване на оферти изтича на 30 юни в 23:59 часа, най-ранният момент за отварянето им може 
да бъде на 1 юли 12:01 часа. 

Важно ! Периодът между крайния срок за получаване на оферти и датата и часа за тяхното отва-
ряне е времето, в което участниците трябва да декриптират подадените от тях оферти. С изис-
кването на чл. 28, ал. 6 от ППЗОП се гарантират минимум 12 часа за извършване на това действие. 

При възлагане на електронни обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП срокът за получаване на оферти и 
дата и часа за отварянето им трябва първо да се зададат в секция „График“, след което автоматич-
но се пренасят в обявлението за обществена поръчка. 
Важно ! При откриване на процедура по ЗОП не следва да се определят дата и час за отваряне на це-
новите предложения. Това се извършва на следващ етап в хода на работа на оценителната комисия.32 

30 По смисъла на § 2, т. 17 от ДР на ЗОП

31 Вж. Определяне на срокове на поръчки през ЦАИС ЕОПhttps://www2.aop.bg/opredelqne-na-srokove-na-poruchki-prez-cais/

32 Вж. ЦАИС ЕОП Актуално – Инструкция за отваряне на ценови предложения на участници в обществени поръчки чрез ЦАИС 

ЕОПhttps://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2020/07/Instruction_CP_10072020.pdf
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При възлагане на обществени поръчки през ЦАИС ЕОП отварянето на офертите се извършва в плат-
формата, като не се провежда публично заседание на оценителната комисия. По тази причина от 
страна на възложителя не трябва да се предвижда такова заседание, вкл. в обявлението да се посоч-
ват лица, които имат право да присъстват на него. 

Важно ! При провеждане на електронен търг, датата и часът за начало на електронния търг се 
посочват в покана, изпратена едновременно чрез електронни средства до всички участници, чиито 
оферти са допуснати. Електронният търг не може да започне по-рано от два работни дни след да-
тата на изпращане на поканата.

Важно ! При използването на електронни каталози при рамково споразумение или ДСП, когато възло-
жителите възнамеряват да съберат необходимата информация от вече подадени електронни ката-
лози, участниците биват уведомени за датата и часа, като им е осигурен достатъчен срок между 
уведомяването и действителното събиране, който да им даде възможност да вземат решение от-
носно съгласието си да бъде използвана подадената от тях информация за конкретната поръчка. 

Обявлението за обществена поръчка се одобрява с решението за откриване на процедурата, като 
не подлежи на самостоятелно подписване. След полагане на КЕП на решението става възможно пуб-
ликуването на самото него, както и на обявлението за обществена поръчка. В ЦАИС ЕОП обявление-
то не може да бъде публикувано отделно от решението, с което е одобрено. 
Според вида на процедурата, решението и обявлението се публикуват на различни места: 

• при открита процедура – обявлението се публикува в ОВ на ЕС, а решението, обявлението и 
документацията се публикуват в РОП и в профила на купувача на възложителя в ЦАИС ЕОП;

• при публично състезаниерешението, обявлението и документацията се публикуват само в РОП 
и в профила на купувача на възложителя в ЦАИС ЕОП.

Важно ! Публикуването на документите се осъществява от ЦАИС ЕОП, като платформата осигуря-
ва спазване и на поредността на публикуванеОВ на ЕС, РОП и профила на купувача.

Особености при стартиране на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява и по-
кана до определени лица

Когато обществената поръчка се възлага чрез събиране на оферти с обява или покана до определени 
лица, не се издава решение за откриване и не се одобрява обявление за обществена поръчка. Причи-
ната е, че това са способи за възлагане, но не са процедури по ЗОП. 
Стартирането на възлагане в този случай е свързано с попълване на образец на „Обява за събиране 
на оферти/Покана до определени лица за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от 
ЗОП“, утвърден от изпълнителния директор на АОП. Тъй като и обществените поръчки на стойност 
по чл. 20, ал.3 от ЗОП се възлагат чрез ЦАИС ЕОП, образецът е интегриран в платформата на ниво 
конкретна обществена поръчка, секция „Решения и обявления“. 
Особеното на този образец е, че той служи както при възлагане чрез обява за събиране на оферти, 
така и при покана до определени лица. Възложителят попълва полетата със съответната информа-
ция за обществената поръчка, като отчита, че в ЗОП и ППЗОП има изисквания, които задължително 
трябва да се съдържат в обявата (напр. критериите за подбор, критерия за възлагане с показатели-
те за оценка и тяхната тежест – Приложение № 20 към ЗОП, вида и размера на гаранциите – чл. 111, 
ал. 4 от ЗОП, данни за прилагане на чл. 21, ал. 6 от ЗОП – чл. 7 от ППЗОП и др.).  
В обявата за събиране на оферти трябва да се определи срок на валидност на офертите като 
конкретна крайна дата, а също и срок за получаване на офертите, както и дата и час за тяхното 
отваряне. 

Важно ! Относно срока за получаване на оферти възложителят е обвързан с минимален срок от 
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10 календарни дни, като не са предвидени основания за съкращаването му. Тъй като подаването на 
офертите е през ЦАИС ЕОП, крайният час за получаване, както и при процедурите по ЗОП, трябва да 
бъде определен на 23:59 часа. По отношение на датата и часа за отваряне е приложимо правилото 
на чл. 28, ал. 6 от ЗОП.  

Когато се провежда възлагане чрез покана до определени лица, възложителят трябва да посочи лице-
то/лицата, които кани за участие. 

Важно ! Когато се прилага основанието по чл. 191, ал.1, т.1 от ЗОП, в съответствие с чл. 191, ал. 2 
от ЗОП, право да подадат оферти имат всички, а не само поканените лица. В тази връзка, при стар-
тиране на поръчката в ЦАИС ЕОП трябва да бъдат направени специални настройки, така че да бъде 
осигурено спазването на тази законова разпоредба.33

След попълване на образеца на обява/покана до определени лица, той се подписва в платформата с 
КЕП от възложителя или от лице по чл. 7, ал.1 или 2 от ЗОП, след което се публикува едновременно 
в РОП и в профила на купувача на съответния възложител в ЦАИС ЕОП. Едновременно с обявата/
поканата се публикуват и другите документи, описващи условията на обществената поръчка – тех-
ническа спецификация, образци на документи, проект на договор и др.

Глава деветнадесета

РАЗЯСНЕНИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

След откриване на процедура по ЗОП, възниква право за искане на разяснения по условията на поръч-
ката, които се съдържат в решението, обявлението, поканата за потвърждаване на интерес, доку-
ментацията за ОП и описателния документ. Упражняването на това право не е обвързано с условие 
да се доказва качеството на заинтересовано лице по смисъла на § 2, т.14 от ДР на ЗОП. Чл. 33, ал.1 
от ЗОП дава право на всички лица да искат разяснения в писмена форма и до определен момент в 
рамките на срока за получаване на оферти. 

Важно ! При възлагането на обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП, исканията за разяснения се изпра-
щат и получават през платформата, секция „Съобщения и разяснения“. Това обаче предполага съот-
ветното лице, искащо разяснение да има създаден профил в ЦАИС ЕОП и да е добавило конкретната 
обществена поръчка в него.  

Сроковете за искане на разяснения са различни при отделните видове процедури и режими за възлага-
не. При открита процедура разяснения могат да се искат до 10 дни преди крайния срок за получаване 
на оферти, освен ако срокът не е съкратен на основанията по чл. 74, ал. 2 или 4 от ЗОП. Тогава раз-
яснения могат да се искат до 7 дни преди крайния срок за получаване на оферти. 
При провеждане на публично състезание срокът за искане на разяснения е по-дълъг, тъй като е до 
5 дни преди крайния срок за получаване на оферти34. При възлагане чрез събиране на оферти с обява 
също е допустимо да се искат разяснения, като това е възможно до 3 дни преди крайния срок за 
получаване на оферти35. Ако посочените срокове не бъдат спазени, на основание чл. 33, ал. 3 от ЗОП 
възложителят не предоставя разяснения. 
За да подлежат на отговор, исканията за разяснения трябва да се отнасят до обявените от възло-
жителя условия на поръчката. 
При наличие на постъпило искане за разяснение, за което са спазени изискванията за форма, съдър-
жание и срок, възниква задължение да предоставяне на разяснение. То също се подготвя в писмена 

33 Вж. ЦАИС ЕОП Актуално – Възлагане на обществени поръчки чрез покана до определени лица по чл. 191, ал.1, т.1 от ЗОП в 

ЦАИС ЕОП

34 Вж. чл. 180, ал.1 от ЗОП

35 Вж. чл. 189 от ЗОП
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форма и трябва да бъде подписано от възложителя или от лице по чл. 7, ал.1 или 2 от ЗОП. 

Важно ! Служител, който е посочен като лице за контакт по конкретната поръчка не може да под-
писва разяснения по условията на поръчката, освен ако няма изрично овластяване за това на основа-
ние чл. 7, ал.1 от ЗОП. Дадените разяснения стават неразделна част от условията на поръчката и 
трябва да са подписани от лице с качеството на възложител. 
 
В разяснението не се посочва лицето, което е направило искането, като най-често в практиката 
разясненията се адресират „До всички заинтересовани лица“. С цел яснота относно запитването, 
на което се отговаря, в разяснението се възпроизвежда поставения въпрос/и и се дава отговор/и. 
Чл. 33, ал. 5 от ЗОП забранява с разясненията да се въвеждат промени в условията на поръчката. 
Това се отнася както до преки изменения на вече обявени условия, така и до включване на нови усло-
вия или заличаване на първоначално съществуващи такива. 

Важно ! Ако в резултат от получено искане за разяснение се налагат промени в условията на поръч-
ката, те могат да бъдат направени с публикуване на обявление за изменение и допълнителна инфор-
мация. Това ще е възможно само при условие, че са изпълнени предпоставките по ЗОП за извършване 
на промяна. В противен случай се налага прекратяване на процедурата. 

С разяснението възложителят трябва да се стреми да предостави максимално конкретен отговор 
на поставения в искането въпрос, без да изменя условията на поръчката. Отговорът трябва да съ-
държа тълкуването на възложителя за смисъла на вече обявени от него условия.
Даването на разяснения също е обвързано със срок. При открита процедура възложителят трябва 
да предостави разяснението до 4 (календарни) дни от постъпване на искането, като самият ден на 
получаване на запитването не се брои. При публично състезание, в съответствие с чл. 180, ал. 2 от 
ЗОП и предвид по-краткия срок за получаване на оферти, разяснението се дава в 3-дневен срок от по-
стъпване на искането. Когато за възлагането на поръчката се прилага събиране на оферти с обява, 
възложителят дава разяснение най-късно в първия работен ден, следващ получаването на запитване-
то.36 Посочените срокове се изчисляват до датата на публикуване на разяснението. 
Ако възложителят не е успял да спази срока за даване на разяснения, за него възниква задължение 
да удължи срока за получаване на оферти (чл. 100, ал. 7, т. 2 от ЗОП). В този случай той трябва да 
гарантира, че между даденото разяснение и крайния срок за получаване на офертите има най-малко 6 
дни, респ. 4 дни (при съкратени срокове). При публично състезание за тази хипотеза не е предвиден 
специален минимум на остатъчния срок за подаване на оферти, но в съответствие с чл. 179, ал.2 от 
ЗОП при удължаването на срока възложителят трябва да предвиди достатъчно време за отразяване 
на разясненията.
За момента при събиране на оферти с обява в ЗОП и ППЗОП не е развита хипотеза, позволяваща 
удължаване на срока за получаване на оферти при неспазен от възложителя срок за даване на разяс-
нения. 
Независимо от реда за възлагане, който се прилага, разясненията се предоставят от възложителя 
само по един начин – чрез публикуването им в РОП и в профила на купувача на съответния възложи-
тел. В ЦАИС ЕОП това се извършва чрез секция „Съобщения и разяснения“ на ниво конкретна елек-
тронна поръчка. 
Важно ! Разясненията не трябва да се изпращат до лицата, които са ги поискали. Те подлежат само 
на публикуване в публичната преписка на поръчката в РОП и профила на купувача, където са достъпни 
за всички. 

Дадените разяснения, съответно липсата на такива при надлежно постъпило искане за това, пред-
ставляват действия/бездействия на възложителя, с които се препятства участието, поради което 
на основание чл. 196, ал. 5 от ЗОП те подлежат на обжалване, ако се провежда процедура по ЗОП. Осо-

36 Вж. чл. 189 от ЗОП
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беност в случая е, че всяко лице има право да иска разяснения, но ако то реши да обжалва действие 
или бездействие на възложителя в тази връзка трябва да докаже качество на заинтересовано лице.

След откриване на процедура по ЗОП е възможно да възникнат основания за промяна на нейните усло-
вия. Това може да се дължи на различни причини – грешки, пропуски, постъпили искания за разяснения, 
които сочат необходимост от промени, направени предложения за изменения от заинтересовани 
лица, становище на АОП от предварителен контрол чрез случаен избор или др. В чл. 100 от ЗОП пре-
доставя възможност на възложителя да извърши известни промени без да се налага да прекратява 
процедурата. 
Механизмът за изменение предполага подготовка и публикуване на обявление за изменение или до-
пълнителна информация, което се одобрява с решение. Мястото на публикуване на обявлението за 
изменение или допълнителна информация зависи от вида на процедурата и от мястото, на което е 
публикувано първоначално обявлението за обществена поръчка. Например, при открита процедура, 
както обявлението за обществена поръчка, така и обявлението за изменение или допълнителна ин-
формация се публикуват в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача на съответния възложител. При 
публично състезание публикуването и на двата вида обявления е само в РОП и профила на купувача. 
Решенията, с които се одобряват обявленията, без оглед вида процедура, се публикуват само в РОП 
и профила на купувача. 

Важно ! Промените могат да засягат само условия, които се съдържат в обявлението за обществе-
на поръчка или документацията, но не и в решението за откриване на процедурата. 
При необходимост от промени в поканата при процедури на договаряне, възложителят може да ги 
направи, като уведоми само поканените лица. В този случай не се публикува обявление за изменение 
или допълнителна информация. 

Инициативата за промените може да е както на възложителя, така и на лица, които имат качест-
вото на „заинтересовани“ по смисъла на § 2, т.14 от ДР на ЗОП37. 

Важно ! Искания за разяснения могат да правят всички лица, без да доказват специално качество, 
но предложения за изменения в условията на поръчката могат да правят само заинтересовани лица. 

След откриване на процедура по ЗОП възложителят може да получи предложения за изменения в ус-
ловията й. Те могат да се правят до 10 дни, а ако се прилагат съкратени срокове за получаване на 
оферти – до 3 дни, от публикуване в РОП на обявлението за обществена поръчка. Правилно е възло-
жителят да разгледа постъпилите предложения, но той не е длъжен да се съобрази с тях и да направи 
исканите промени. 
Възможните промени са два вида. Първият вид изменение може да засяга всякакви условия на поръчка-
та, съдържащи се в обявлението или документацията, но е допустимо то да се прави само един път 
в рамките на заложен от закона краен срок. Съгласно чл. 100, ал. 3 от ЗОП еднократната промяна 
може да бъде направена до 14 дни от публикуване в РОП на обявлението за обществена поръчка, а ако 
сроковете за получаване на оферти са съкратени – до 5 дни. При публично състезание извършването 
на промени също е допустимо, като срокът е до 7 дни от публикуване на обявлението в РОП, а ако се 
прилагат съкратени срокове – до 5 дни. 

Важно ! Посочените срокове за извършване на еднократна промяна са преклузивни, като след изти-
чането им промяната няма да бъде законосъобразна. 
Когато възложителят ще прави промени в условията на поръчката, той първо трябва да изчака 
изтичането на срока за предложения от заинтересовани лица. В противен случай се счита, че изме-
ненията са преждевременни. 

37 „Заинтересовано лице“ е всяко лице, което има или е имало интерес от получаването на определена обществена поръчка и на 

което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение.
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Еднократната промяна може да бъде в две разновидности: 
• с нея не се правят съществени промени в условията на поръчката, които да налагат промени в 

офертите на участниците – в този случай не се изисква измененията да са съпроводени и от 
удължаване на срока за получаване на оферти;

• с нея се правят съществени промени в условията на поръчката, които налагат промени в 
офертите на участниците, но не се въвеждат условия, които биха променили кръга на заинте-
ресованите лица38 – в този случай срокът за получаване на оферти задължително се удължава, 
като не може да бъде по-кратък от първоначалния.

• 
Важно ! Ако необходимата промяна е съществена и би довела до промяна в кръга на заинтересова-
ните лица, тя ще бъде недопустима и изисква прекратяване на процедурата на основание чл. 110, ал. 
1, т. 9 от ЗОП. Такава промяна не може да бъде извършена, дори ако възложителят удължи срока за 
получаване на оферти. 
В съответствие с чл. 255а от ЗОП, ако за възложител е възникнало основание за прекратяване на 
процедура по чл. 110, ал.1 от ЗОП, но не е издадено решение за прекратяване, той подлежи на санк-
циониране. 

Вторият вид промени могат да се извършват многократно, но единствените условия, които е допус-
тимо да засягат са сроковете (за получаване на оферти и за отваряне на офертите). И в този случай 
се подготвя и публикува обявление за изменение или допълнителна информация, което се одобрява с 
решение. 
Съгласно чл. 100, ал. 7, 11 и 12 от ЗОП съществуват хипотези, при които възложителят е длъжен да 
удължи първоначално обявените срокове и други – при които това е само възможност за него. 
Задължителното удължаване се прилага при неспазен срок за даване на разяснения, при съществена 
промяна, която налага промени в офертите без да променя кръга на заинтересованите лица, както 
и в случаи на обжалване.39

На възложителя е дадено право да удължи срока за получаване на оферти, респ. да определи нова дата 
и час за отваряне на офертите, когато в първоначалния срок: 

• няма подадена нито една оферта;
• има подадена само една оферта.

Важно ! В случаите, при които възложителят има право да удължи срока за получаване на оферти, 
като алтернатива той може да прекрати процедурата на основанието по чл. 110, ал.1, т. 1 от ЗОП 
(при липса на оферти) или по чл. 110, ал.2, т. 1 от ЗОП (при наличие на една подадена оферта).  

Важно ! Съгл. чл. 88, ал.1, срокът на действие на ДСП може да бъде променян като за обявяване на 
промяната възложителят използва образеца на обявление, с което е оповестено създаването на 
ДСП, а в случай на предсрочно прекратяване на ДСП възложителят публикува обявление за възлагане 
на поръчка.

Решението, с което се одобрява обявление за изменение или допълнителна информация, е индиви-
дуален административен акт и подлежи на обжалване по специалните правила на ЗОП. Сроковете за 
това са предвидени в чл. 197, ал.1, т.2 от ЗОП (при открита процедура) и в чл. 197, ал.1, т. 4 от ЗОП 
(при публично състезание). 

При събиране на оферти с обява за момента, ЗОП и ППЗОП не предвиждат възможности за изме-
нения в първоначално обявените условия. Ако промени трябва да бъдат направени, това предполага 
прекратяване на възлагането и повторното му стартиране при изменени условия. Поради липса на 

38 Вж. чл. 100, ал. 7, т.1, във вр. с ал. 10 от ЗОП

39 Има се предвид обжалване на решението за откриване на процедура по ЗОП, когато в жалбата е направено искане за налага-

не на временна мярка „спиране на процедурата“.
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възможност за обжалване, новото възлагане може да започне веднага.

Глава двадесета

НАЗНАЧАВАНЕ И РАБОТА НА ОЦЕНИТЕЛНАТА КОМИСИЯ

При възлагане на обществени поръчки получените оферти се разглеждат, оценяват и класират от 
комисия. Тя се назначава със заповед от възложителя или от лице по чл. 7, ал.1 или 2 от ЗОП. Запове-
дта трябва да има съдържанието по чл. 51, ал. 1 от ППЗОП. 

Важно ! При възлагане на електронни обществени поръчки, след изменението на ППЗОП, обн. ДВ, бр. 
29/2020 г., в сила от 01.04.2020 г., не съществува изискване комисията да се назначава след изтичане 
на срока за получаване на оферти. 

В състава на комисията се включват нечетен брой лица, като няма изискване за минимална числе-
ност. Задължително един от членовете на комисията се определя за председател. Той също има ка-
чеството и правата на член на комисията и трябва да бъде отчитан в нечетния брой на членовете. 

Важно ! Макар да липсва изрична законова уредба, няма пречка със заповедта за назначаване на ко-
мисия възложителят да определи и резервни членове на комисията.

В ЗОП и ППЗОП не се съдържат условия относно квалификацията на председателя и членовете на 
комисията, поради което на възложителят е предоставено правото да прецени лица с какво образо-
вание, квалификация и опит да включи в оценителната комисия. 

Препоръка: Въпреки липсата на законово изискване, е препоръчително поне част от състава на 
комисията да включва лица с образование и опит в областта, според предмета на поръчката. Това е 
особено важно във връзка с правилното протичане на действията по разглеждане и оценка на офер-
тите (особено, ако са предвидени показатели за оценка на техническото предложение). 

Възложителят може да определи за председател и членове на комисията както свои служители, така 
и външни лица. Привличането на външни експерти в комисията не изисква те са включени в списъка, 
поддържан от АОП и достъпен на Портала за обществени поръчки40. С външните лица се сключва 
писмен договор. Той уточнява взаимоотношенията с възложителя по повод участието в комисията, 
вкл. дължимото възнаграждение. 

Важно ! При възлагане на електронни обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП всички лица, участващи 
в оценителната комисия, трябва първо да бъдат присъединени като служители в профила на възло-
жителя. 

Членовете на комисията са длъжни да участват в работата на комисията. С изменението на ППЗОП, 
обн. ДВ, бр. 29/2020 г., в сила от 01.04.2020 г. отпада задължението членовете на комисията да 
участват в заседания по причина, че при електронното възлагане чрез ЦАИС ЕОП провеждането на 
такива не се налага и не се изисква. Комисията винаги работи в пълен състав, а решенията си взема 
с обикновено мнозинство от членовете си, вкл. председателя. 
Всеки член на комисията трябва лично да разглежда документите на участниците, както и да участ-
ва при вземането на решения и оценяването на офертите. Когато член не е съгласен с решение 
или предложение на комисията, той може да гласува „против“, но е длъжен да подпише съставените 
документи (протоколи/доклад). В този случай, съответният член задължително оформя в писмена 
форма особено мнение, което става неразделна част от доклада за резултатите от работата на 

40 Раздел „Образци и списъци“, подраздел „Списъци“
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комисията, а ако няма основание да се съставя такъв – от протоколите на комисията. 
Всеки член на комисия, който е участвал в работата й е длъжен да подпише протоколите, в които са 
отразени действия/решения, в които той е взел участие. Докладът за резултатите от работата 
на комисията по чл. 103, ал. 3 от ЗОП се подписва само от състава на комисията, който е завършил 
работата й, а не от всички членове, вкл. заменени такива. 
В съответствие с чл. 51, ал. 13 от ППЗОП, членовете на комисията са длъжни също да пазят в тайна 
обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията, както и да опазват 
документите от неправомерен достъп. В практиката е прието тези обстоятелства да се удосто-
веряват с декларация. 
Комисията, както и всеки от членовете й са независими при изразяване на становища и вземане на 
решения, като в действията си се ръководят единствено от закона. Всеки член е длъжен незабавно 
да докладва на възложителя случаи, при които е поставен под натиск да вземе нерегламентирано 
решение в полза на кандидат/ участник. 
Освен правата и задълженията на член на комисията, председателят има и  допълнителни отговор-
ности, описани в чл. 51, ал. 4 от ППЗОП.41

Важно ! При възлагане на електронни обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП, председателят на коми-
сията има и задължението да декриптира подадените в платформата оферти, вкл. ценовите пред-
ложения (арг. чл. 54, ал. 2, чл. 57, ал.3 и чл. 61 от ППЗОП). Технически това действие не може да бъде 
извършено от друг член на комисията. 

Председателят и членовете на комисията не трябва да са в конфликт на интереси с кандидатите/
участниците. Това обстоятелство се удостоверява с декларация, която се подписва след узнаване 
на имената/наименованията на кандидатите/участниците. Наличието или последващото възник-
ване на конфликт на интереси е основание, както съответният член на комисията да си направи 
самоотвод, така и да бъде отстранен от възложителя. 
Когато член на комисията бъде отстранен поради конфликт на интереси, с нова заповед възложите-
лят (или лице по чл. 7, ал.1 или 2 от ЗОП) определя нов член на комисията. В този случай, действията 
на отстранения член, свързани с разглеждане на заявленията за участие и/или офертите и с оце-
няване на предложенията на участниците, след настъпване на установените обстоятелства не се 
вземат предвид и се извършват от новия член. 
Нов член на комисията се определя с отделна заповед, издадена на основание чл. 51, ал. 11 от ЗОП, и 
когато досегашен член си направи самоотвод, тъй като по обективни причини не може да продължи 
да изпълнява задълженията си.  
В съответствие с чл. 97, ал. 1 от ППЗОП, когато обществената поръчка се възлага чрез събиране 
на оферти с обява или покана до определени лица, възложителят също назначава комисия с нечетен 
брой членове, която да разгледа и оцени офертите, респ. да проведе преговори. За комисията важат 
правилата на чл. 51, ал. 8-10 и 13 от ППЗОП и се прилагат аналогични условия при замяна на член на 
комисията, както при процедурите по ЗОП (чл. 97, ал.2 от ППЗОП).

Ход на работа на комисията

Обичайно, работата на комисията протича в следната последователност: 

41 Чл. 51, ал. 4 от ППЗОП Председателят на комисията: 

1. свиква заседанията на комисията и определя график за работата й; 

2. информира възложителя за всички обстоятелства, които препятстват изпълнението на поставените задачи в посочени-

те срокове;

3. отговаря за правилното съхранение на документите, които не са в платформата, до приключване на работата на коми-

сията; 

4. прави предложения за замяна на членове на комисията при установена невъзможност някой от тях да изпълнява задълже-

нията си. 
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• отваряне на офертите;
• предварителен подбор;
• разглеждане и оценка на офертите;
• класиране на участниците. 

Отваряне на офертите

След назначаване на комисията и изтичане на срока за получаване на оферти, комисията пристъпва 
към отварянето им. То трябва да се състои в посочения в обявлението/обявата ден и час. 

Важно ! В съответствие с чл. 53 от ППЗОП, ако се налага промяна в датата и часа за отваряне на 
офертите, участниците се уведомяват чрез съобщение на платформата – чрез секция „Съобщения 
и разяснения“. Когато офертите са подадени електронно през ЦАИС ЕОП, няма условие това съобще-
ние да е изпратено определен брой часове преди новоопределения момент за отваряне. 

При електронното възлагане през ЦАИС ЕОП това действие не се извършва на публично заседание на 
комисията с възможност за присъствие на външни лица. В съответствие с чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, 
след отваряне на хранилището  (секция „Оферти“), съдържащите се в него оферти трябва да бъдат 
декриптирани от председателя на комисията. Това действие се извършва чрез натискане на бутона 
за декриптиране, като в резултат от него в публичната преписка на поръчката (в РОП и профила 
на купувача на съответния възложител) автоматично се визуализират наименованията/имената 
на участниците, включително членовете на обединенията (ако има такива), както и информация за 
датата и часа на подаване на офертата. 
Участници, за които от хранилището е видно, че са подали оферти, но същите не са декриптирани, 
подлежат на отстраняване на основанието по чл. 107, т.5 от ЗОП, във вр. с чл. 9л, ал. 5 от Раздел IV 
на Глава трета "а" от ППЗОП.

Важно ! Съгл. чл. 9л, ал.3 от ППЗОП, не се криптират заявленията за участие в ДСП като в случаите 
по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от ЗОП ценовите предложения се криптират заедно с останалите 
документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т.1. 

Ако поради прилагане на изключенията по чл. 39а, ал. 5-7 от ЗОП, офертите или части от тях (напр. 
мостри) няма да се подават през ЦАИС ЕОП, отварянето им се извършва на публично заседание на 
комисията, в съответствие с правилата на чл. 54, ал.1 и 4 от ППЗОП. 

Предварителен подбор

При ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне и състезателен диалог, етапът 
на подбор на кандидатите е обособен като отделна фаза в хода на процедурата, в края на която 
се издава решение за резултатите от предварителния подбор. При открита процедура и публично 
състезание, подборът на участниците не е отделна фаза, но е задължителен етап от работата на 
комисията.
По правило, подборът на участниците е първи етап, който предшества разглеждането на офертите. 
По изключение, само при открита процедура и публично състезание, чл. 104, ал.2 от ЗОП (по отно-
шение на откритата процедура) и чл. 181, ал.2 от ЗОП (по отношение на публичното състезание) 
може да се приложи т.нар. „обърнат ред“, който допуска разглеждането и оценката на офертите да 
предшества етапа на подбор на участниците. В тези случаи, проверката за наличие на основания за 
отстраняване и съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от 
резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения.
В хода на предварителния подбор комисията разглежда документите на участниците по чл. 39, ал. 
2 от ППЗОП – ЕЕДОП, доказателства за мерки за надеждност (ако е приложимо), документи за съз-
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даване на обединение (ако е приложимо). Въз основа на тях трябва да бъде направена преценка дали 
участникът съответства на изискванията за лично състояние, както и на критериите за подбор, 
ако има такива. 
Резултатите от извършените проверки и взетите решения на комисията се отразяват в протокол. 

Важно ! Само, ако комисията установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор, тя ги посочва в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и го изпра-
ща на всички участници (чрез секция „Съобщения и разяснения“). Комисията е длъжна ясно и точно да 
опише констатираните проблеми, но не и да дава указания как да бъдат отстранени. 
При възлагане на електронни обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП, след изменението на ППЗОП, обн. 
ДВ, бр. 29/2020 г., в сила от 01.04.2020 г., този протокол вече не се публикува в РОП и профила на ку-
пувача, заедно с изпращането му до участниците. Той се публикува с всички други протоколи/доклад 
след издаване на решението за класиране/прекратяване. 

След получаване на протокола, за участниците, по отношение на които са констатирани пороци, 
започва да тече срок от 5 работни дни за отстраняването им. В рамките му те могат да предста-
вят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, вкл. 
отнасяща се до факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти. 
Тази възможността намира приложение и към подизпълнителите и третите лица, посочени от 
участника в първоначалния му ЕЕДОП. В рамките на срока от 5 работни дни участникът има право 
дори да замени подизпълнител или трето лице, ако те не отговарят на условията на възложителя. 
Допълнителното изискване е това да не води до промяна на техническото предложение – преценка, 
която трябва да бъде направена от комисията, ако възникне подобна хипотеза. 
Новият ЕЕДОП и/или допълнителни документи се представят от участниците през секция „Съоб-
щения и разяснения“ в ЦАИС ЕОП. ЕЕДОП отново трябва да бъде подписан с КЕП. В случай, че напра-
вените в ЕЕДОП промени се отнасят до обстоятелства, различни от тези, които се декларират 
лично от лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП  (по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал.1, т. 5 от ЗОП),  
новият ЕЕДОП може да бъде подписан и само от едно от лицата, които могат самостоятелно да 
представляват участника.42

След изтичането на срока за отстраняване на установените пороци, комисията разглежда допълни-
телно представените документи и взема окончателно решение за не/съответствието на участни-
ците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор (ако са приложими). 

Важно ! Прилагането на възможността за отстраняване в допълнителен срок на липси, нередов-
ности или несъответствия по личното състояние и критериите за подбор е допустимо еднократно 
за едно и също обстоятелство. 

Важно ! Всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор, се включват в ДСП. Възложи-
телите нямат право да ограничават броя на кандидатите в нея като достъпът и участието са сво-
бодни и безплатни за всички заинтересовани лица, ДСП е отворена през целия си срок на действие 
за всеки кандидат, който отговаря на критериите за подбор. 
Участниците, за които е установено пълно съответствие с изискванията за подбор, биват допус-
нати до разглеждане на техническите предложения, а тези, които и след допълнителния срок про-
дължават да не отговарят на изискванията, се предлагат за отстраняване (чл. 107 от ЗОП), като 
техните оферти не се разглеждат. 

Важно ! На етапа на предварителен подбор, комисията не може да вземе решение за отстраняване 
на участник без да му е дала възможност за отстраняване на констатираните пороци във връзка с 

42 Вж. чл. 54, ал. 11 от ППЗОП
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личното състояние и критериите за подбор. 

Важно ! При възлагане на ОП чрез използване на ДСП, в срок 10 работни дни от получаване на заяв-
лението възложителят взема решение относно включването на кандидата в ДСП, като прилага обя-
вените критерии за подбор. В случай че е необходимо извършване на допълнителна проверка относно 
изпълнението на критериите за подбор, срокът може да бъде удължен до 15 работни дни. В докумен-
тацията за ОП възложителят може да определи срок за разглеждане на заявления, по-дълъг от 10 
работни дни, ако до изтичането на определения срок няма да бъде изпращана покана за представяне 
на оферти за възлагане на първата конкретна поръчка.

Когато участник в ЕЕДОП се е позовал на мерки за надеждност по чл. 56 от ЗОП и е приложил дока-
зателства за тях, комисията трябва да прецени дали тези мерки са достатъчни, за да се гарантира 
надеждността на участника. Ако това е така, може да се предложи на възложителя да не отстраня-
ва съответния участник. 
Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства 
трябва да се съдържат в решението за класиране или прекратяване на процедурата, а при събиране 
на оферти с обявав протокола от работата на комисията. За да е възможно мотивите да се въз-
произведат в решението на възложителя, те трябва да се съдържат в протокола на комисията от 
етапа на предварителен подбор. 
На етапа на предварителен подбор, освен специалния ред по чл. 104, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал. 
8-12 от ППЗОП, комисията има право да приложи и общото си право по чл. 104, ал. 5 от ЗОП, във вр. 
с чл. 54, ал. 13 от ЗОП. То дава възможност, при необходимост, от участниците да се изискват раз-
яснения по заявени от тях данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

Важно ! Комисията не е задължена да прилага чл. 104, ал. 5 от ЗОП, преценката за наличието на 
необходимост от това е предоставена изцяло на нея. 

Разглеждане и оценка на офертите

След приключване на предварителния подбор, комисията пристъпва към  разглеждане на офертите, 
но само на участниците, които отговарят напълно на изискванията за лично състояние и на крите-
риите за подбор (ако има такива). 
На този етап, комисията трябва да провери дали подадената оферта (като техническо и ценово 
предложение) отговаря на изискванията на възложителя и на предварително обявените от него ус-
ловия. 
Първо, комисията разглежда техническите предложения относно тяхната пълнота, а след това и за 
съответствието им с изискванията на техническата спецификация. Участници, чиито предложения 
са непълни и/или не отговарят на изискванията на възложителя, подлежат на отстраняване. 

Важно ! На етапа на разглеждане на офертите, по своя преценка, комисията също може да приложи 
възможността по чл. 104, ал. 5 от ЗОП, но само при условие, че разясненията и/или допълнителните 
доказателства не биха довели до промяна в офертата (вкл. под формата на изменение или допълва-
не). 

Когато обявеният от възложителя критерий за възлагане включва показатели, относими към техни-
ческите предложения, след приключване на проверката за съответствие, комисията пристъпва към 
оценяване по тези показатели. До оценяване се допускат само техническите предложения, които 
напълно съответстват на изискванията на възложителя.
При оценката комисията е длъжна да прилага обявените от възложителя показатели с тяхната 
относителна тежест, както и одобрената методика за оценка. При оценяването по качествени 
показатели, които са количествено неизмерими, дадените експертни оценки задължително трябва 
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да бъдат мотивирани, независимо дали са индивидуални (от всеки член на комисията) или общи (от 
комисията като цяло).43

Важно ! Преди провеждане на електронен търг назначената комисия извършва първоначална оценка 
на допуснатите оферти в съответствие с избрания критерий за възлагане и изпраща едновременно 
чрез електронни средства до всички участници, чиито оферти са допуснати покана, която съдържа 
резултата от първоначалната оценка на всяка оферта. Когато критерият за възлагане е оптимално 
съотношение качество/цена, поканата съдържа и математическата формула (отделна формула за 
всеки от предвидените варианти, ако е приложимо), приложимите показатели, тяхната тежест и 
мерните единици.

След приключване на оценяването по показателите, свързани с техническите предложения, коми-
сията трябва да пристъпи към отваряне на ценовите предложения. Комисията отваря ценовите 
предложения само на участниците, чиито технически предложения отговарят на изискванията на 
възложителя (вкл. са били оценени, ако е приложимо). 
Ако поради прилагане на някое от изключенията по чл. 39а, ал. 5 или 6 от ЗОП офертите не са пода-
дени чрез ЦАИС ЕОП, отварянето на ценовите предложение се провежда по правилата на чл. 57, ал. 
4 от ППЗОП. 
При електронно подадени оферти, отварянето на ценовите предложения предполага изпълнение на 
поредица от действия: 

• маркиране в секция „Оценка на офертите“ като отстранени на всички участници, за които до 
този етап е възникнало основание и е взето решение да бъдат предложени за отстраняване;
По този начин се гарантира, че няма да бъдат отворени ценовите предложения на участници, 
за които не възниква основание за това. 

• настройване в секция „График“ на дата и час за отваряне на ценовите предложения;
• задаване в секция „Оценка на офертите“  на команда „Към отваряне на цените“. 
• С нея се изпращат автоматични съобщения от ЦАИС ЕОП до участниците да предоставят 

ключовете за декриптиране на ценовите си предложения. Комисията не изпраща допълнителни 
съобщения в тази връзка. Участниците, маркирани за отстраняване няма да получат автома-
тичното съобщение за отваряне на цените.  

Важно ! В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, между момента на натискане на бутона „Към 
отваряне на цените“ и определения ден и час за отваряне на ценовите предложения трябва да има 
разлика от поне 24 часа. Така се гарантира достатъчно време на участниците за декриптиране на 
цените, за да се избегне риск от отстраняване. 

Ако в конкретната процедура е извършено оценяване на техническите предложения, в рамките на 
срока за декриптиране на цените, комисията чрез секция „Съобщения и разяснения“ трябва да инфор-
мира всички участници за резултатите от това оценяване. 
Отварянето на ценовите предложения в ЦАИС ЕОП се извършва от председателя на комисията. След 
натискане на бутона за декриптиране от секция „Оценка на офертите“ подадените от участниците 
ценовите предложения автоматично и в цялост се визуализират в публичната преписка на поръчка-
та в РОП и профила на купувача на съответния възложител. 
Участници, които не са декриптирали ценовите си предложения, въпреки че са били поканени за това, 
трябва да бъдат предложени за отстраняване на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, във вр. с чл. 9л, ал. 
5 от ППЗОП.

Декриптираните ценови предложения подлежат на разглеждане от комисията относно тяхната пъл-
нота и съответствие с изискванията на възложителя. Непълно или несъответстващо на изисква-
нията ценово предложение е основание участникът да бъде предложен за отстраняване. 

43 Вж. чл. 56, ал. 3 от ППЗОП
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И при разглеждане на ценовите предложения, комисията, по преценка, може да прилага чл. 104, ал. 5 
от ЗОП, ако това няма да доведе до промяна в офертите. 
След приключване на прегледа за съответствие, ценовите предложения, които отговарят на из-
искванията на възложителя, се подлагат на проверка за наличие на основания за изискване на обос-
новка за необичайно благоприятна оферта по чл. 72 от ЗОП.  

Важно ! Такава проверка не се прави от комисията, ако до този етап са достигнали по-малко от 
три оферти. 
Проверка за необичайно благоприятна оферта се прави само по отношения на предложенията за цена 
или разходи и то такива, които подлежат на оценяване, т.е. включени са в някой от показателите 
за оценка на офертите. Напр. ако възложителят е изискал представяне на обща цена и на единични 
цени, но ще бъде оценявана само общата цена, не е допустимо да се прави проверка и да се изисква 
обосновка по чл. 72 от ЗОП по отношение на единичните цени. 

Проверката по чл. 72 от ЗОП предполага съпоставка между предложението за цена или разход от 
конкретна оферта със средната стойност от предложенията на останалите участници по същия 
показател. Ако е налице разлика от повече от 20 %, от съответния участник трябва да бъде поиска-
на писмена обосновка за направеното предложение. При възлагане на електронни поръчки чрез ЦАИС 
ЕОП, системата автоматично прави изчисление за наличие на разлика в цените от повече от 20 %. 

Важно ! При наличие на предпоставките по чл. 72, ал.1 от ЗОП комисията е длъжна да изиска обос-
новка от всички участници, за които е възникнало основание. 
Изискването на обосновка се прави от комисията, а не от възложителя. Това става с писмо, изпра-
тено до съответните участници чрез секция „Съобщения и разяснения“. 

Срокът за представяне на обосновка по чл. 72 от ЗОП е фиксиран от закона и не може да бъде про-
менян от комисията. Той е 5 дни от получаване на искането. Обосновките се изпращат от участни-
ците и се получават от комисията през секция „Съобщения и разяснения“. 
Участник, който не представи поискана му обосновка в срок, трябва да бъде предложен от комисията 
за отстраняване на основанието по чл. 107, т. 3, предл. 1 от ЗОП. 
Получените обосновки се разглеждат от комисията по отношение на тяхната пълнота и обектив-
ност, спрямо обстоятелствата по чл. 72, ал.2 от ЗОП. При необходимост е възможно комисията да 
изиска уточняваща информация по вече представена обосновка. 
Чл. 72, ал. 3 от ЗОП указва, че обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен, 
само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена 
или разходи. Не се приемат и подлежат на отстраняване по чл. 107, т. 3, предл. 2 от ЗОП и участници, 
за чиито оферти се установи, че са по-благоприятни поради наличие на обстоятелствата по чл. 72, 
ал. 4 или 5 от ЗОП.

Въпреки че комисията разполага с известна свобода при преценката на обосновките, и приемането 
и отхвърлянето им трябва да бъдат надлежно мотивирани, за да се осигури законосъобразност на 
крайното решение на възложителя (за класиране или прекратяване). 

Важно ! Съгл. чл. 72, ал.6 от ЗОП,  при оценката на предложения, съобразно критерии за възлагане, 
свързани с цена или разходи и по-специално в процедурите, които съдържат етап на преговори и са 
поканени няколко участници, както и при провеждане на електронен търг, възложителите прилагат 
правилата за оценка на необичайно благоприятни оферти, в съответствие с ал. 1 – 5 на същия 
член, когато се установи, че предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на 
преговорите или след приключване на електронния търг, е с повече от 20 на сто по-благоприятно 
от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.
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След извършването на проверката по чл. 72 от ЗОП, ако са възникнали основания за това, комисията 
пристъпва към оценяване на ценовите предложения, в съответствие с обявения от възложителя 
критерий за възлагане. При наличие на ценови показател/и, комисията прилага методиката за оценка 
на офертите, докато при критерий „най-ниска цена“, оценяването и класирането се извършват едно-
временно, тъй като участникът с най-ниската предложена цена се класира на първо място, а всички 
останали се подреждат в низходящ ред. 
При наличие на методика за оценка, въз основа на резултатите от оценяването по всички показате-
ли, комисията прави комплексна оценка. 

Важно ! Провеждането на електронен търг, се организира по начин, който дава възможност на всеки 
участник да определи относителното си място в класирането във всеки момент, а при провеждане-
то на етапи, на всеки етап се обявява броят на участниците.

Класиране на участниците

Въз основа на резултатите от оценяването на офертите, комисията трябва да направи класиране 
на участниците, като отчита степента на съответствие на офертите с предварително обявени-
те от възложителя условия. 
При възникване на хипотеза, при която оценките на две или повече оферти са равни, с предимство 
трябва да се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, както следва: 

1. по-ниска предложена цена; 
2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната 

тежест; 
3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в низходящ ред 

съобразно тяхната тежест. 
Ако участниците не могат да бъдат класирани и след прилагане на описаната последовател-
ност или ако критерият за възлагане е „най-ниска цена“ и тази цена се предлага в две или 
повече оферти, изпълнителят се определя чрез жребий. Когато офертите не са подадени чрез 
ЦАИС ЕОП, поради някое от изключенията по чл. 39а, ал. 5 или 6 от ЗОП, комисията провежда 
жребия в присъствието на представители на участниците. В останалите случай, жребият се 
тегли от платформата на случаен принцип.44

Комисията предлага на възложителя да определи за изпълнител класирания на първо място 
участник. 

Документиране работата на комисията

В съответствие с чл. 103, ал. 3 от ЗОП, действията на комисията се протоколират, като резулта-
тите от работата є се отразяват в доклад.
Извършените от комисията действия, всички взети от нея решения, както и мотивите за тях тряб-
ва да бъдат отразени в протокол/и. Те се подписват от всички членове на комисията, взели участие 
при извършването на съответните действия и вземането на решенията, отразени в протокола. 
Няма ограничения за броя на съставените протоколи, нито минимални изисквания към съдържанието 
им.
Важно ! При всички процедури по ЗОП, които се прилагат от публичните възложители, освен про-
токоли, в края се съставя и доклад за резултатите от работата на комисията. Той се предава на 
възложителя за утвърждаване.
При процедурата публично състезание доклад не се съставя, а работата на комисията приключва 
със съставянето на протокола по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, който се предава на възложителя за утвър-
ждаване. 

44 Това правило е в сила от 01.01.2021 г. – вж. чл. 58, ал.3 от ППЗОП, ред. ДВ, бр. 29/2020 г.
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Докладът за резултатите от работата на комисията трябва да съдържа приложимите реквизити 
по чл. 60 от ППЗОП. Той се подписва от всички членове на комисията, но ако в състава й са направени 
промени, докладът се подписва само от онези членове, които са завършили работата на комисията. 

Важно ! В съответствие с чл. 106, ал. 2 от ЗОП, когато в хода на работата на комисията възник-
нат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по 
смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, това обстоятелство се посочва в доклада.
След получаване на доклад, в който се съдържа такава информация, възложителят е длъжен да уведо-
ми КЗК, като това действие не спира провеждането и приключването на процедурата.

При публично състезание, задължителният протокол по чл. 181, ал.4 от ЗОП трябва да има съдържа-
нието по чл. 60а от ППЗОП. 
Всички протоколи на комисията, както и докладът, ако се изисква такъв, се публикуват в РОП и в 
профила на купувача на съответния възложител, заедно с крайното решение по процедурата (за кла-
сиране или прекратяване).

Работа на комисията при събиране на оферти с обява

При събиране на оферти с обява, назначената от възложителя комисия отваря офертите, подадени 
през платформата по реда на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Всъщност, тъй като при този ред за възлагане, 
всички документи в офертата, вкл. ценовото предложение, се криптират заедно, то при декрипти-
рането им от председателя на комисията, в публичната преписка на поръчката в РОП и профила на 
купувача се визуализират не само наименованията на участниците, членовете на обединенията и 
датата и часа на подаване на офертата, но също и ценовите предложения на участниците. 
Когато поради прилагане на някое от изключенията по чл. 39а, ал. 5 или 6 от ЗОП, офертите не са 
подадени чрез ЦАИС ЕОП, отварянето на офертите се извършва от комисията по правилата на чл. 
97, ал. 4 от ППЗОП. 
Ходът на работа на комисията започва с етапа на подбор на участниците, при който се проверя-
ват подадените ЕЕДОП, доказателствата за предприети мерки за надеждност и документите за 
създаване на обединение, ако са приложими. Целта е да се установи съответствието на участни-
ците с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор, ако има такива в условията на 
поръчката. 
По време на етапа на подбор, ако комисията установи липса, непълнота или несъответствие на 
информацията в ЕЕДОП, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор, тя уведомява участника. Това ста-
ва чрез съобщение, изпратено през ЦАИС ЕОП до лицето за контакт по поръчката на съответния 
участник. От получаване на съобщението на потребителския си профил в платформата, участникът 
има 3 работни дни за отстраняване на непълнотите или несъответствията, след което комисията 
пристъпва към окончателно решение за неговото не/допускане. 
На следващия етап от работата си комисията разглежда (и оценява, ако е приложимо) техническите 
предложения на участниците, като при установени несъответствия ги предлага за отстраняване. 
Въпреки, че са отворени и оповестени всички ценови предложения, комисията разглежда само тези 
от тях, които са представени от участници, чиито технически предложения съответстват на из-
искванията на възложителя. 
Ценовите предложения също се разглеждат за съответствие с изискванията на възложителя. При 
етапа на разглеждане на ценовите предложения остава спорен въпроса за приложимостта на провер-
ката по чл. 72 от ЗОП относно наличието на необичайно благоприятни оферти с предложения за цена 
или разходи. След измененията в чл. 192, ал.1 от ЗОП, обн. ДВ, бр. 86/2018 г., в сила от 01.03.2019 г., с 
по-голямо основание може да се застъпи тезата, че поради липса на специална уредба на въпроса в 
частта за събиране на оферти с обява, следва да се приложи разпоредбата на чл. 195 от ЗОП, която 
препраща за неуредените въпроси към части първа и втора на ЗОП, където е и разпоредбата на чл. 
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72 от ЗОП. 
В съответствие с обявения от възложителя критерий за възлагане, комисията оценява офертите и 
въз основа на резултатите от него, прави класиране на участниците. Класираният на първо място 
участник се предлага за изпълнител на поръчката. 
При събиране на оферти с обява комисията документира работата си като съставя протокол/и. Той 
се подписва от всички членове на комисията и се предава на възложителя. След утвърждаването се 
изпраща на участниците през секция „Съобщения и разяснения“ в ЦАИС ЕОП и подлежи на публикуване 
в РОП и в профила на купувача на съответния възложител.

Глава двадесет и първа

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

След приключване на работата си, комисията предава на възложителя съставените от нея протоко-
ли и доклад (ако е приложимо), както и всички приложения към тях – особени мнения, оценителни ли-
стове и др. В ЦАИС ЕОП действието по предаване работата на комисията се извършва с натискане 
на бутон „Приключи“ в секция „Оценка на офертите“. 

Приемане работата на комисията

В съответствие с чл. 106, ал. 3 от ЗОП, в рамките на 10 дни от получаване на доклада, възложителят 
има две възможности: 

• да го утвърди и да пристъпи към издаване на решение за класиране или за прекратяване; или
• да върне комисията с писмени указания, когато информацията в доклада не е достатъчна за 

вземането на решение за приключване на процедурата, и/или възложителят е констатирал 
нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага 
прекратяване на процедурата.
Указанията на възложителя не могат да насочват към конкретен изпълнител или към определе-
ни заключения от страна на комисията. Те могат само да указват:

• каква информация да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви за предлаганото 
решение на възложителя; и/или

• какво е нарушението, което трябва да се отстрани. 
Комисията изпълнява указанията на възложителя и му представя нов доклад, който съдържа резулта-
тите от преразглеждането на действията є. Докладът подлежи на утвърждаване от възложителя, 
ако се изпълнени указанията му. 
С утвърждаването на доклада възложителят приема работата на комисията, като за него започва 
да тече нов 10-дневен срок, в рамките на който трябва да бъде издадено крайното решение по про-
цедурата – за класиране и определяне на изпълнител или за прекратяване.

Определяне на изпълнител на обществената поръчка

Когато в утвърдения протокол/доклад на комисията се съдържа класиране на участниците, възложи-
телят издава решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка. 
За изпълнител трябва да бъде определен участник, за който са изпълнени едновременно следните 
условия:

• не са налице основанията за отстраняване от процедурата и отговаря на критериите за под-
бор (ако е приложимо);

• офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявени-
те от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

Важно ! Възложителят е обвързан с направеното от комисията класиране и от предложението й 
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класирания на първо място участник да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка. 
Възложителят няма право да прави размествания в класирането и/или да определя за изпълнител 
участник, който не е класиран от комисията на първо място. 

Решението за определяне на изпълнител се издава в срок до 10 дни от утвърждаване на протокола/
доклада на комисията (според вида процедура). Решението за определяне на изпълнител не се издава 
по образец, но трябва да съдържа относимите реквизити по чл. 22, ал. 5 от ЗОП: 

1. наименование на възложителя; 
2. номер, дата и правно основание за издаване на акта; 
3. посочване на вида на процедурата и предмета на поръчката; 
4. мотивив случаите, когато се изискват;
5. разпоредителна част, която включва: 
• отстранените участници и мотивите за тяхното отстраняване, включително свързаните с 

неприемането на оферти, съгласно чл. 72 от ЗОП (когато е приложимо); 
• наименованието на участника, избран за изпълнител, а когато е приложимои наименованието 

на подизпълнителя и дела от договора за поръчка или рамковото споразумение, който той ще 
изпълнява; 

• установените конфликти на интереси по отношение на участниците и взетите мерки (когато 
е приложимо); 

6. 6. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва; 
7. 7. име и фамилия, длъжност и подпис на лицето, издало акта.
Решението за определяне на изпълнител трябва да бъде изпратено на всички участници в проце-

дурата. При електронните обществена поръчки това действие се извършва само чрез ЦАИС ЕОП-
секция „Съобщения и разяснения“. Съгласно чл. 22, ал. 10 от ЗОП, уведомяването на участниците за 
решението трябва да се извърши в 3-дневен срок от издаването му. Решението се счита за връчено 
от постъпването на съобщението на потребителския профил на съответния участник, което се 
удостоверява от платформата с електронен времеви печат.

Това решение подлежи и на публикуване в РОП и профила на купувача на съответния възложител в 
деня на изпращането му на участниците. Заедно с него се публикуват и всички протоколи и доклада 
(ако е приложимо) на оценителната комисия. 

Решението за определяне на изпълнител е индивидуален административен акт, който подлежи 
на обжалване по специалните правила на ЗОП. Подаването на жалба срещу това решение спира 
изпълнението му, като по силата на чл. 22, ал. 7 от ЗОП на възложителите е забранено да допускат 
предварителното му изпълнение. Искане в този смисъл може да се прави пред КЗК в рамките на про-
изводството по обжалване. Допускането на предварително изпълнение на това решение има като 
последица сключването на договор за обществена поръчка.
При събиране на оферти с обява след утвърждаване на протокола на комисията, възложителят не 
издава решение (или друг акт) за определяне на изпълнител, а директно пристъпва към действия за 
сключване на договор. 

Важно ! Съгл. Чл.91 от ЗОП, възложителят определя изпълнител на ОП въз основа на провеждането 
на електронен търг, съгласно предварително обявените условия и в съответствие с критериите за 
възлагане, и сключва договор с него като процедурата приключва с настъпването на едно от следни-
те обстоятелства: 1. след настъпването на датата и часа, посочени в поканата за провеждането 
на електронен търг; 2. в случаите, когато всички етапи на електронния търг, определени в поканата, 
са завършили; 3. когато в два последователни етапа не са получени нови предложения, отговарящи на 
изискванията на възложителя или 4. Когато получените предложения не водят до промяна на най-до-
брото получено предложение. 

Прекратяване на процедурата
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При определени предпоставки, процедурата не може да приключи с избор на изпълнител и бива пре-
кратена. В тези случаи възложителят издава решение за прекратяване, като не е обвързан от об-
разец. Това решение трябва да съдържа относимите реквизити по чл. 22, ал. 5 от ЗОП, като задъл-
жително в него се излагат мотиви за прекратяването. Мотивите трябва да включват конкретни 
факти и обстоятелства, които сочат проявление на всички предпоставки от избраното основание 
за прекратяване по чл. 110, ал.1 или 2 от ЗОП. 
Възложителят може да издаде решение за прекратяване на процедурата по всяко време от момента 
на откриването й до сключването на договор за обществена поръчка.
 
Важно ! Когато в резултат на предприети от страна на възложителя действия по реда на чл.87, 
ал.1-3, се установи, че даден кандидат не отговаря на условията за включване в ДСП, възложителят 
взема решение за прекратяване на участието му в ДСП. Последното подлежи на обжалване в срока и 
по реда на чл.197, ал.1, т.7, буква „г“ от ЗОП. В случай на предсрочно прекратяване на ДСП, възложи-
телят публикува обявление за възлагане на поръчка, съгл. чл.88 от ЗОП.

Решението за прекратяване е индивидуален административен акт и подлежи на обжалване по реда 
на ЗОП. Когато към момента на издаването му има кандидати/участници, решението им се изпраща 
(чрез ЦАИС ЕОП – секция „Съобщения и разяснения“) и се публикува в РОП и профила на купувача на 
съответния възложител. В противен случай, това решение подлежи само на публикуване в РОП и 
профила на купувача. 
След влизане в сила на решението за прекратяване на процедура по ЗОП, възложителят в срок от 
7 дни е длъжен да оповести това обстоятелство с попълване и публикуване на обявление за възло-
жена поръчка. В него се попълват мотивите за невъзлагането на поръчката, които са свързани с 
прекратяването на процедурата. Според вида на процедурата, обявлението се публикува в ОВ на ЕС, 
РОП и профила на купувача или само в РОП и профила на купувача (при публично състезание и пряко 
договаряне).

Важно ! В съответствие с чл. 110, ал.4 от ЗОП, след прекратяване на процедура по ЗОП, възложите-
лят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само 
ако решението за прекратяване е влязло в сила.
При събиране на оферти с обява, въз основа на чл. 195 от ЗОП при прекратяване на възлагането се 
използват основанията по чл. 110 от ЗОП, но не се издава решение на възложителя. Прекратяване-
то, вкл. мотивите за това, се оповестяват с попълване на Обявление за възлагане на обществена 
поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или 7 от ЗОП по образец, което се публикува в РОП и профила на 
купувача на съответния възложител в ЦАИС ЕОП. 
Прекратяването на вече стартирала процедура не може да се прави произволно. Възложителят е 
обвързан с изрично и изчерпателно посочени в ЗОП основания за прекратяване в две групи: 

• основания по чл. 110, ал.1 от ЗОП, които за задължителни за прилагане;
• основания по чл. 110, ал.2 от ЗОП, които се прилагат по преценка на възложителя.

Важно ! В чл. 255а от ЗОП е предвидена възможност за търсене на административнонаказателна 
отговорност при прекратяване на процедура без да е налице някое от основанията по чл. 110, ал.1 
от ЗОП. 
Предвиден е и състав на административно нарушение за случай, при който е възникнало основание за 
прекратяване по чл. 110, ал.1 от ЗОП, но възложителят не е прекратил процедурата. 

Задължителните основания за прекратяване, които могат да намерят приложение при прилагане на 
описаните форми и инструменти, са следните: 

• не е подадена нито една оферта или заявление за участие (според вида на процедурата) – чл. 
110, ал.1, т.1 от ЗОП;

При това основание прекратяването е обусловено от пълната липса на интерес към провежданата 
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процедура. Когато в първоначално определения срок за получаване на оферти няма подадена нито 
една оферта, възложителят има две възможности – директно да пристъпи към прекратяване или 
да удължи срока за получаване на оферти с публикуване на обявление за изменение или допълнителна 
информация. Ако и след удължения срок отново липсват оферти, възложителят ще бъде принуден да 
издаде решение за прекратяване на основанието по чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП. 

Важно ! Възложителят може да приложи това основание за прекратяване самостоятелно при кон-
статиране на липсата на подадени оферти, като не е нужно назначаване на оценителна комисия, 
която да го установи и докладва. 

Прекратяването на процедура на това основание дава право на възложителя при следващо възлагане 
на същата поръчка да приложи процедура на договаряне без предварително обявление на основанието 
по чл. 79, ал.1, т. 1 от ЗОП или пряко договаряне по чл. 182, ал.1, т. 2 от ЗОП. Задължително изис-
кване при новото възлагане е първоначално обявените условия на поръчката да не са съществено 
променени.

• всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включи-
телно за форма, начин и срок, или са неподходящи45чл. 110, ал.1, т.2 от ЗОП;
При това основание за прекратяване първоначално има подадени оферти, но в резултат от 
работата на комисията при всички са установени пороци, водещи до отстраняване. В резул-
тат от отстраняване на всички участници не може да се стигне до определяне на изпълнител. 
Основанието по чл. 110, ал.1, т. 2 от ЗОП може да възникне само като резултат от работата 
на оценителната комисия. 
След прекратяване на процедура на основанието по чл. 110, ал.1, т. 2 от ЗОП по причина, че 
всички оферти са неподходящи, за възложителят възниква основание да проведе процедура на 
договаряне без предварително обявление на основанието по чл. 79, ал.1, т. 1 от ЗОП или пряко 
договаряне по чл. 182, ал.1, т. 2 от ЗОП. И тук задължително изискване е при новото възлагане 
първоначално обявените условия на поръчката да не са съществено променени.
Ако е прекратена открита или ограничена процедура на основанието по чл. 110, ал. 1, т.2 от 
ЗОП, тъй като офертите не отговарят на условията за представяне, включително за форма, 
начин и срок, в съответствие с чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП при следващо възлагане може да бъде 
приложена състезателна процедура с договаряне или състезателен диалог. 

• първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор – чл. 110, ал.1, т. 4 от ЗОП;
Това основание за прекратяване също сочи невъзможност да се изпълни основната цел на про-
цедурата – сключване на договор. Тъй като договор за обществена поръчка може да се сключи 
най-много с класирания на второ място участник и неговият отказ прави невъзможно възлага-
нето на поръчката и налага прекратяване на процедурата. 

• са установени нарушения при откриването и провеждането є, които не могат да бъдат от-
странени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата – чл. 110, ал.1, т. 
5 от ЗОП;
Прилагането на това основание за прекратяване предполага наличие на нарушения в процеду-
рата, свързани с нейното откриване или ход на провеждане. Те могат да бъдат установени от 
възложителя, от оценителната комисия, от АОП при упражняване на предварителен контрол 
или др. Задължително условие, е нарушенията да не могат са бъдат отстранени без това да 
води до промяна в условията на поръчката. 
Някои нарушения при откриването на процедурата могат да бъдат отстранени чрез измене-
ние на условията по реда на чл. 100 от ЗОП. Ако не са пропуснати сроковете за извършване на 
промени и те са допустими, установените нарушения не могат да обосноват прекратяване на 
процедурата. 

45 По смисъла на § 2, т. 25 или 26 от ДР на ЗОП
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Често пъти се установяват и нарушения при провеждане на процедурата по време на работа-
та на комисията. Голяма част от тях, обаче могат да бъдат отстранени без това да налага 
прекратяване на процедурата въз основа на писмени указания на възложителя по чл. 106, ал. 3 
от ЗОП. 

• поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за 
обществена поръчка – чл. 110, ал.1, т. 6 от ЗОП;
При това основание определеният за изпълнител участник не е изпълнил условията за сключ-
ване на договор, което се явява препятствие за възлагане на поръчката. Основанието става 
задължително за прилагане, когато и класирания на второ място участник, след като е опреде-
лен за изпълнител по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗОП, не изпълни условията по чл. 112, ал.1 от ЗОП. 

• всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надви-
шават финансовия ресурс, който той може да осигури – чл. 110, ал.1, т. 7 от ЗОП;
Това основание за прекратяване е свързано с недостиг на средства за финансиране на общест-
вената поръчка. Особеност при него е, че не отделни, а всички оферти надвишават финансовия 
ресурс, който възложителят може да осигури за конкретната поръчка. 

Важно ! Обявената прогнозна стойност на поръчката не се счита за предел на финансовия ресурс 
на възложителя, освен в случаите, когато изрично е поставено условие ценовите предложения да не 
надвишават прогнозната стойност на поръчката. 

Ако няма изрично условие, че прогнозната стойност е максималния финансов ресурс на възложителя, 
който не трябва да се превишава в ценовите предложения, възложителят може и да не прекрати 
процедура, в която всички оферти са по-високи от прогнозната стойност, стига да има възможност 
да осигури ресурс за финансиране на горницата. 
Прилагането на това основание за прекратяване на процедурата изисква в решението възложите-
лят задължително да посочи най-ниската предложена цена от участник, тъй като тя е горната гра-
ница на цената на договор, който може да се сключи при ново възлагане в рамките на същата година. 

• отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резул-
тат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финан-
сиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди 
– чл. 110, ал.1, т. 8 от ЗОП;
При това основание за прекратяване след откриване на процедурата са настъпили обстоя-
телства, които правят ненужно възлагането й (напр. отнемане от възложителя на сграда, 
за която е обявена обществена поръчка за ремонт или др.). Втората част от основанието е 
свързано с невъзможност за финансиране на поръчката, като същото трябва да е по причини, 
възникнали след откриването на процедурата и които са били непредвидими за възложителя. 

Важно ! Обществени поръчки, обявени при условията на чл. 114 от ЗОП без осигурено финансиране, 
не могат да бъдат прекратявани на основанието по чл. 110, ал.1, т. 8, предл. 2 от ЗОП, тъй като при 
тях невъзможността за финансиране е предварително известна и дори оповестена от възложителя. 

• необходими са съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили 
кръга на заинтересованите лица – чл. 110, ал.1, т. 9 от ЗОП.
Това основание за прекратяване намира приложение в случаи, при които след откриване на про-
цедурата се появява нужда от изменение на условията, но това би довело до промяна в кръга на 
заинтересованите лица. Тъй като, съгласно чл. 100, ал. 10 от ЗОП, такива изменения не могат 
да бъдат направени с публикуване на обявление за изменение или допълнителна информация, 
възложителят трябва да прекрати процедурата.

Основанията за прекратяване, които възложителят може да приложи по своя преценка, вкл. в об-
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ществена поръчка за строителство, са:
• подадена е само една оферта или заявление за участие (според вида на процедурата) – чл. 110, 

ал.2, т.1 от ЗОП;
При наличие само на една подадена оферта за възложителя възникват няколко възможностида 
прекрати процедурата на посоченото основание, да удължи срока за получаване на оферти или 
да продължи процедурата. Изборът между тях е предоставен изцяло на възложителя. 

• има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта – чл. 110, ал.2, т.2 
от ЗОП;
Прилагането на това основание предполага оценителната комисия да е разгледала подадените 
документи и да е установила, че има само една оферта, която може да бъде класирана. Възмож-
но е първоначално да са били подадени повече на брой оферти, но ако в резултат от разглеж-
дането им е останала само една, възниква основанието за прекратяване по чл. 110, ал.2, т.2 
от ЗОП, което възложителят може да приложи. Няма пречка той да реши и да продължи проце-
дурата и да я завърши със сключване на договор, въпреки, че има само един класиран участник. 

• участникът, класиран на първо място: (чл. 110, ал.2, т. 4 от ЗОП)
а) откаже да сключи договор;
б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или
в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Това основание предполага, че класираният на първо място участник не изпълнява условията с 
него да бъде сключен договор. В този случай възложителят има право да прекрати процедурата 
по чл. 110, ал.2, т.4 от ЗОП или да приложи чл. 112, ал. 3 от ЗОП и да определи за изпълнител 
класирания на второ място участник. Ако и той откаже сключване или не изпълни условията 
на чл. 112, ал.1 от ЗОП, се поражда основанието за задължително прекратяване по чл. 110, ал.1, 
т. 4 или т. 6 от ЗОП.

Важно ! В чл. 110, ал. 5 от ЗОП е предоставена възможност на възложителите да отменят вече вля-
зло в сила решение за определяне на изпълнител и на негово място да издадат решение за прекратя-
ване на процедурата. Това е възможно, ако преди сключването на договора възникне обстоятелство 
по чл. 110, ал. 1, т. 4, 6 и 8 или чл. 110, ал. 2, т. 4 от ЗОП. 

Глава двадесет и втора

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

След издаване на решение за определяне на изпълнител в процедура за обществена поръчка по ЗОП, 
възложителят може да предприеме действия за сключване на договор. 
Сключването на договор предполага да се изчака изтичането на няколко срока. На първо място, тряб-
ва да изтече 10-дневният срок за обжалване на решението за определяне на изпълнител. Той тече 
от деня, следващ връчването на решението на всички участници. При възлагането на обществени 
поръчки чрез ЦАИС ЕОП е осигурена възможност този срок да тече едновременно за всички участни-
ци, тъй като решението се изпраща през платформата и се счита за връчено с постъпването му на 
потребителския профил на всеки участник, което се удостоверява с времеви печат. 
След 10-дневния срок, в съответствие с чл. 112, ал. 6 от ЗОП, възложителят трябва да изчака още 
4 дни. Тези допълнителни дни имат връзка с начина на броене на срока за подаване на жалби. За да 
е редовно подадена, жалбата трябва да е изпратена в рамките на 10-дневния срок за обжалване. 
Съществува риск подадена в срок жалба да бъде получена след срока. Ако междувременно е сключен 
договора за обществена поръчка, това ще направи жалбата безпредметна. 

Важно ! Неспазването на 14-дневния срок по чл. 112, ал. 6 от ЗОП е основание за търсене на админи-
стративнонаказателна отговорност по чл. 254, ал.2 от ЗОП.

86



Този документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общи-

ните, градовете и регионите за европейско сближаване”

В чл. 112, ал. 7 от ЗОП са предвидени няколко изключения, които дават възможност да се сключи 
договор и преди изтичане на 14-дневния срок от уведомяване на участниците за решението за опре-
деляне на изпълнител.46

Важно ! Хипотезите по чл. 112, ал. 7 от ЗОП изключват само необходимостта от изчакване на 
четирите допълнителни дни. Те не засягат 10-дневния срок за обжалване. Ако той не е изтекъл, ре-
шението за определяне на изпълнител не може да влезе в сила.

Ако след като изтекат 14 дни от уведомяване на участниците за решението за определяне на изпъл-
нител, не бъде подадена жалба, възложителят може да започне подготовка за сключване на договор. 
В случай, че постъпи жалба, това автоматично спира изпълнението на решението за определяне на 
изпълнител, което прави невъзможно сключването на договор. Възложителят има право да поиска от 
КЗК да допусне  предварително изпълнение на решението. Наличието на влязло в сила определение 
за допуснато предварително изпълнение също е основание за сключване на договора за обществена 
поръчка. 

Важно ! Освен да има влязло в сила решение за определяне на изпълнител или определение за допус-
кане на предварително изпълнение, преди да сключи договор възложителят трябва да се увери, че са 
влезли в сила всички решения по процедурата. 

Възможно е да възникне хипотеза, при която е обжалвано решението за откриване на процедурата 
без да е поискано налагане на временна мярка „спиране на процедурата“.

Възложителят е провел процедурата и е издал решение за определяне на изпълнител, което не е 
обжалвано и е влязло в сила. В този случай, предвид забраната на чл. 112, ал. 8 от ЗОП, не е възмож-
но да се сключи договор за обществена поръчка, тъй като не са влезли в сила всички решения по 
процедурата. 
Важно ! Сключването на договор без да са влезли в сила всички решения по процедурата също е осно-
вание за търсене на административнонаказателна отговорност по чл. 254, ал.2 от ЗОП. 

Изключение от правилото, че договорът се сключва, ако са влезли в сила всички решения по проце-
дурата, е допустимо само, ако се провежда процедура на договаряне без предварително обявление в 
хипотезата по чл. 79, ал.1, т. 4 от ЗОП или процедура „пряко договаряне“ на основанието по чл. 182, 
ал.1, т.1 от ЗОП (чл. 112, ал. 8 от ЗОП).
Когато са изпълнени всички условия, за да се пристъпи към сключване на договор за обществена по-
ръчка, възложителят разполага с едномесечен срок, за да изпълни всички необходими действия. Този 
срок е регламентиран в чл. 112, ал. 6 от ЗОП и по характера си е инструктивен, т.е. неспазването му 
не препятства възможността за сключване на договор с избрания за изпълнител участник. 
Препоръка: Въпреки, че няма изрично нормативно изискване в този смисъл, е препоръчително въз-
ложителят да отправи писмена покана до определения за изпълнител участник. При електронните 
обществени поръчки това се прави чрез секция „Съобщения и разяснения“. 

В поканата могат да бъдат посочени документите, които се очаква да представи участникът и 
изискванията, на които той трябва да отговори. Възможно е да се определи срок за изпълнение на 
тези условия, който да е разумен/изпълним, но в същото време да дава възможност за спазване на ед-

46 Чл. 112, ал. 7 от ЗОП:

1. изпълнителят е определен в резултат на:

а) процедура по чл. 18, ал. 1, т. 810 и 13 и има само един поканен участник, или

б) процедура по чл. 18, ал. 1, т. 810 и 13, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4, чл. 138, ал. 1, чл. 164, ал. 1, т. 3 или 4, или чл. 

182, ал. 1, т. 1 и има повече поканени участници;

2. определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати, или

3. договорът се сключва въз основа на рамково споразумение с един участник.
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номесечния срок за сключване на договора. В съответствие с ч. 68, ал.1 от ППЗОП, в поканата може 
да се посочи конкретна дата за сключване на договора или крайна дата, до която това да се случи. 
Съгласно чл. 112, ал.1 от ЗОП, преди сключване на договор за обществена поръчка, определеният за 
изпълнител трябва да:

• представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП;
Това условие трябва да се изпълни само, когато възложителят в обявлението за обществена 
поръчка за конкретната процедура, е поставил изискване участник-обединение, който бъде 
определен за изпълнител, да се регистрира като юридическо лице. 

Важно ! Когато няма поставено изискване за създаване на юридическо лице, чл. 70 от ППЗОП поста-
вя условие, ако определеният за изпълнител участник е неперсонифицирано обединение на физиче-
ски и/или юридически лица преди сключването на договор за обществена поръчка да представи на 
възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ 
или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е 
установено.

• представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процеду-
рата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите 
лица и подизпълнителите, ако има такива;
Това са основната група документи, които трябва да се осигурят преди сключването на до-
говора за обществена поръчка. По отношение на основанията за отстраняване, свързани с 
личното състояние на участниците приложими са документите по чл. 58 от ЗОП. 
От разпоредбата на чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП изглежда, че необходимите документи трябва да 
бъдат представени от определения за изпълнител участник. Чл. 112, ал. 9 от ЗОП, обаче забра-
нява на възложителя да изисква документи, които вече са му били предоставени и продължават 
да са актуални47; документи, до които възложителят има достъп по служебен път или чрез 
публичен регистър; документи, които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп 
до националните бази данни на държавите членки. 
Към момента, за всички документи по чл. 58 от ЗОП, свързани с доказване на обстоятелства 
от личното състояние на участниците за публичните възложители има основание за прилагане 
на чл. 112, ал. 9 от ЗОП. По тази причина, описаните в чл. 58 от ЗОП документи не могат да се 
възлагат като задължение за представяне на участника, определен за изпълнител, а трябва да 
бъдат събрани служебно от възложителя. 
По отношение на обстоятелствата за лично състояние, за които в чл. 58 от ЗОП не е пред-
виден документ от компетентен орган, преди сключване на договора се представя декларация 
за съответствие.48

Когато в условията на конкретната процедура са включени критерии за подбор, преди сключва-
не на договора определеният за изпълнител участник задължително представя доказателства 
за съответствие.  

Важно ! И на този етап възложителят не може да изисква като доказателства за съответствие с 
критериите за подбор документи, които не са посочени в ЗОП. 

Преди сключването на договор, определеният за изпълнител участник трябва да представи доку-
менти за липсата на основания за отстраняване и за съответствие с критериите за подбор не 
само за себе си (респ. за членовете на обединението, ако участникът е обединение), но и за своите 
подизпълнители и трети лица, ако е декларирал използването на такива и в хода на процедурата е 
представил ЕЕДОП за тях. 

47 В този случай, в съответствие с чл. 112, ал. 10 от ЗОП, в този случай, определеният изпълнител участник декларира писмено, 

че предоставените на по ранен етап документи продължават да са актуални.

48 Вж. информация от системата e-sertis в образеца на еЕЕДОП, въведена от АОП.
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• представи определената гаранция за изпълнение на договора;
Това условие трябва да бъде изпълнено само преди сключване на договор по процедури, в които 
възложителят е изискал представяне на гаранция за обезпечаване изпълнението на договора. 
Гаранцията трябва да бъде представена в някоя от допустимите от чл. 111, ал. 5 от ЗОП фор-
ми и да е в пълния, изискан от възложителя размер.
Ако възложителят е поставил изискване за представяне и на гаранция за обезпечаване на аван-
сово предоставени средства, същата не би трябвало да се изисква при сключване на договора, 
а след това, когато бъдат изпълнени условията за предоставяне на аванс. 

• извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или админи-
стративен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

Тези изисквания трябва да бъдат изпълнени преди сключване на договор, само при условие, че същите 
са необходими за изпълнението на поръчката (напр. регистрация, вписване, лицензиране) и са вклю-
чени като изискване от възложителя. 

Важно ! Възложител, който сключи договор без да се изпълнени изискванията по чл. 112, ал.1, т. 1, 2 
и 4 от ЗОП подлежи на санкциониране по чл. 254, ал.1 от ЗОП. От обхвата на отговорността е из-
ключена хипотезата на сключен договор без представена гаранция за изпълнение, въпреки че такава 
е била определена от изпълнителя (чл. 112, ал.1, т. 3 от ЗОП).

Преди сключването на договора за обществена поръчка, избраният за изпълнител участник трябва 
да представи и необходимите документи/декларации по Закона за мерките срещу изпирането на 
пари, а възложителят да извърши служебните проверки, където са възможни. 
Не може да се стигне до сключване на договор за обществена поръчка, когато участникът, класиран 
на първо място откаже да сключи договор, не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП или 
не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. В съответствие с чл. 68, 
ал.2 от ППЗОП за отказ се приема не само изрично волеизявление от участника в този смисъл, но и 
неявяването му на уговорената дата за сключване на договор, освен ако то е по обективни причини, 
за които възложителят е бил уведомен своевременно. 
При невъзможност да се сключи договор с класирания на първо място участник, възложителят може 
да пристъпи към прекратяване на процедурата на основанието по чл. 110, ал.2, т. 4 от ЗОП или да из-
мени влязлото в сила решение в частта му за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да 
определи втория класиран участник за изпълнител. Ако и по отношение на него възникнат пречките 
за сключване на договор по чл. 112, ал.2 от ЗОП, възложителят е длъжен да прекрати процедурата на 
основанието по чл. 110, ал.1, т. 4 или т. 6 от ЗОП. 
След като бъдат събрани/представени всички необходими документи по чл. 112, ал.1 от ЗОП, въз-
ложителят подготвя окончателния проект на договора за обществена поръчка. Той задължително 
трябва да съответства на проекта на договор, който е бил приложен в документацията, като бъде 
допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които той е определен за 
изпълнител на поръчката.
Чл. 112, ал. 4, изр. 2 от ЗОП допуска, по изключение, преди сключването на договора да бъдат напра-
вени промени, спрямо проекта на договор, но само, ако те не са съществени по смисъла на чл. 116, 
ал. 5 от ЗОП и се налагат поради обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на про-
цедурата. Възможността по чл. 112, ал. 4 от ЗОП не може да се използва за коригиране на грешки, 
допуснати в проекта на договор при откриване на процедурата. 

Сключване на договор след избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява/покана до 
определени лица

Когато за възлагане на обществената поръчка е приложено събиране на оферти с обява/покана до 
определени лица, възложителят може да пристъпи към сключване на договор незабавно след като е 
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определен изпълнител. Тъй като тези способи за възлагане не са процедури по ЗОП и за тях не е при-
ложимо обжалване, няма основание да се изчаква изтичането на срок за подаване на жалби. 
Сключването на договор за обществена поръчка и при тези режими за възлагане изисква спазване на 
условията по чл. 112, ал.1 от ЗОП за събиране/представяне на определени документи и изпълнение на 
поставени от възложителя условия (арг. чл. 195 от ЗОП). 
В чл. 194, ал.1 от ЗОП е определен 30-дневен срок за сключване на договор, който както при процеду-
рите е инструктивен. Само, когато договорът се сключва след покана до определени лица по чл. 191, 
ал.1, т.3 от ЗОП (необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятел-
ства), договорът трябва да се сключи до 5 работни дни от определянето на изпълнител. 
Ако избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в 
определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини, възложителят може да сключи 
договор със следващия класиран участник. 
След сключване на договор в резултат от събиране на оферти с обява или покана до определени лица, 
възложителят попълва Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 
или ал. 7 от ЗОП по образец и го публикува в РОП и профила на купувача, заедно със самия договор и 
приложенията към него. 

Действия след сключване на договора

След сключване на договора за обществена поръчка, в срок до 30 дни възложителят трябва да под-
готви обявление за възложена поръчка по образец. Според вида на процедурата то се публикува в ОВ 
на ЕС, РОП и профила на купувача на съответния възложител (при открита процедура) или само в 
РОП и профила на купувача (при публично състезание). 

Важно ! Съгл. Чл.26, ал.4 от ЗОП, в случай на поръчки, възложени въз основа на ДСП, възложителите 
могат да изпращат за публикуване обявление за възлагане на поръчка, което съдържа информация за 
всички сключени договори през съответното тримесечие. Обявлението се изпраща в срок до 30 дни 
след края на всяко тримесечие. 

При публикуването на обявлението за възложена поръчка, в РОП и профила на купувача се публикуват 
и самия договор, заедно с приложенията към него. 
Когато в условията на поръчката е изискано представяне на мостри, в срок до 10 дни от сключване 
на договора те трябва да бъдат върнати на участниците, освен, ако не е нарушена тяхната цялост 
и/или търговски вид. В този случай, мострите не се връщат, а трябва да бъдат заплатени на учас-
тниците по някой от начините, посочени в чл. 76, ал.2 от ППЗОП.

Възложителят има право да задължи до приключване на договора само мострите на изпълнителя. 
Целта е да се даде възможност за сравнение между влаганите материали и представените мостри, 
които са проверени/оценени от комисията в хода на процедурата.

Глава двадесет и трета

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
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Всеки участник в обществена поръчка има право да заяви в офертата си, че ще използва един или 
повече подизпълнители49. Информацията за подизпълнителите се попълва в ЕЕДОП на участника, 
като за всеки заявен подизпълнител се посочва наименованието му, вида на дейностите и дела от 
поръчката, които ще му бъдат възложени. 
За подизпълнителите не трябва да са налице основанията за отстраняване, а ако в конкретната 
процедура са предвидени критерии за подбор, подизпълнителите трябва да отговарят и на тях, но 
съответно на вида и дела от поръчката, която ще изпълняват. Тъй като тези обстоятелства се 
декларират в ЕЕДОП, към офертата на участник, който е заявил ползването на подизпълнители, 
трябва да бъде приложен ЕЕДОП за всеки подизпълнител, поотделно. 
При сключването на договор за обществена поръчка, определеният за изпълнител участник трябва 
да представи документите по чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП и за заявените от него подизпълнители. Ако 
поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора се установи, че първоначално за-
явен подизпълнител не отговаря на изискванията, възложителят може да поиска замяната му с друг 
(който би трябвало да отговаря на същите изисквания, като заменения).
След сключването на договора за обществена поръчка, изпълнителят трябва да сключи договори 
за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да предостави екземпляр от тях 
на възложителя. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на 
договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

Важно ! При получаване на екземпляр от договор за подизпълнение, в 30-дневен срок възложителят 
е длъжен да го публикува в РОП (само при електронна обществена поръчка) и в профила на купувача. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в 
предмета на договора им за подизпълнение, като не се счита за нарушение на тази забрана: 

• доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществена-
та поръчка, когато такава доставка не включва монтаж;

• сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, 
съответно от договора за подизпълнение.

Чл. 112, ал. 7 от ЗОП допуска директни разплащания от възложителя към подизпълнител. Условие, 
за да е възможно това, е частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, да може да 
бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя. Възложителят заплаща 
възнаграждение на подизпълнителя само за тази част.

Важно ! Правилата за директни разплащания с подизпълнителите, според предмета на поръчката, 
трябва да се съдържат в проекта на договор и в документацията. При разписването им възложите-
лят е обвързан от правилата на чл. 66, ал. 8-10 от ЗОП. 

В хода на изпълнение на договор за обществена поръчка е възможно да възникнат хипотези на замяна 
или включване на подизпълнител. Те са допустими по силата на чл. 66, ал. 14 от ЗОП, при възникнала 
необходимост и само ако са изпълнени едновременно следните условия: 

• за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
• новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дей-

ностите, които ще изпълнява. 

Важно ! Възложителят не може да се противопостави на замяна или включване на подизпълнител, 
ако са изпълнени изискванията на закона и са представени съответните документи. 
Замяната или включването на подизпълнител не налага изменение на договора за обществена по-
ръчка, освен ако в него при сключването му са били заличени клаузите, свързани с участие на подиз-
пълнители. 

49 § 2, т. 34 от ДР на ЗОП – „Подизпълнител“ е трето лице, което е дало съгласие да изпълни определен дял от предмета на 

обществената поръчка.
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Ако изпълнителят замени подизпълнител или включи нов, в 3-дневен срок от сключването на договор 
за подизпълнение, той трябва да го предостави на възложителя. Към новия договор за подизпълнение 
трябва да бъдат приложени и документите, които доказват, че новият подизпълнител отговаря на 
изискванията на чл. 66, ал. 14 от ЗОП. 

Важно ! За новия подизпълнител не се представя ЕЕДОП, а направо документи, доказващи липсата 
на основания за отстраняване и съответствието му с приложимите към неговата дейност крите-
рии за подбор (ако има такива).

Глава двадесет и четвърта

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В „ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК“, РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕ-

НИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Публикуване на обявления в „Официален вестник“ на ЕС

Възложителят е длъжен да публикува в ОВ на ЕС само документи и информация, които са свързани с 
възлагане и изпълнение на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги на стойност по 
чл. 20, ал.1, т.1 от ЗОП. 
Всъщност, определяща за необходимостта от публикуване в ОВ на ЕС не е стойността на конкрет-
ната поръчка, а вида на процедурата, която се провежда за възлагането й. Така, ако възложителят 
провежда открита процедура по ЗОП за обществена поръчка на стойност под праговете по чл. 20, 
ал.1 от ЗОП, той също е длъжен да публикува съответните документи в ОВ на ЕС. 
От процедурите, които прилагат публичните възложители, вкл. общини, в ОВ на ЕС се публикуват 
документи при провеждане на процедурите по чл. 18, ал.1, т. 1-3, 6-8 и 11 от ЗОП.

Важно ! Документи, свързани с възлагане на обществени поръчки чрез процедурите публично състе-
зание и пряко договаряне по чл. 18, ал.1, т. 12 и 13 от ЗОП не подлежат на публикуване в ОВ на ЕС, а 
само в РОП и профила на купувача на съответния възложител. 

В ОВ на ЕС се публикуват само обявления (но не и решения на възложителя), както следва: 
• предварителните обявления по чл. 23, ал.1 от ЗОП;
• обявленията за обществени поръчки;
• обявленията за изменение или допълнителна информация;
• обявленията за възлагане на поръчки;
• обявленията за изменение на договори за обществени поръчки, но само на основанията по чл. 

116, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП;
• обявленията за доброволна прозрачност по чл. 28 от ЗОП (когато възложителят прилага изклю-

ченията от приложното поле на ЗОП по чл. 13 и 14 от ЗОП).

Важно ! В ОВ на ЕС не се публикува обявление за приключване на договор за обществена поръчка, 
дори когато процедурата е била обявена там. 

Обявленията винаги се попълват по образци, утвърдени с акт на Европейската комисия. За улеснение 
на възложителите те са интегрирани в електронната платформа по чл. 39а, ал.1 от ЗОП. 
Попълнените образци на обявления се изпращат до Службата за публикации на Европейския съюз чрез 
услугата „Електронен подател“, предоставена от АОП в ЦАИС ЕОП. За дата на изпращане на обявле-
нията се приема датата, удостоверена от платформата чрез електронен времеви печат.
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Публикуване в Регистъра на обществените поръчки

Новият РОП, който служи за оповестяване само на електронни обществени поръчки, е част от ЦАИС 
ЕОП. Той е достъпен на адрес https://app.eop.bg/today Решенията и обявленията, свързани с процедури 
по ЗОП, открити преди влизане в сила на задължителното използване на ЦАИС ЕОП от съответния 
възложителя, се публикуват в стария РОП, достъпен на адрес https://www.aop.bg
Както и преди, РОП е публичен, а достъпът до информацията в него е безплатен и свободен. Доку-
ментите в РОП, които се отнасят до конкретна обществена поръчка, автоматично се обособяват 
в отделна електронна преписка.

Важно ! При възлагането на електронни обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП броят и видовете до-
кументи, които подлежат на публикуване в РОП са съществено разширени. На практика, в новия РОП 
се публикуват всички документи, които преди възлагането през платформата бяха част от съдър-
жанието на профила на купувача. По този начин РОП е превърнат в основен източник на информация 
за откриването, хода и приключването на електронните обществени поръчки. 

В регистъра се публикуват документите, посочени в чл. 36 от ЗОП, а сроковете им за публикуване 
(освен ако не са определени в ЗОП) са предвидени в чл. 19а от ППЗОП:

• решенията на възложителя по чл. 22, ал. 1 от ЗОП;
Това са всички решения по процедурите, които възложителят произнася, а не само тези, които се 
попълват по образец. Обхватът на публикуването в РОП е разширен и към решенията за определяне 
на изпълнител и за прекратяване на процедура по ЗОП. 
Решенията по чл. 22, ал. 1, т. 38 и 1012 от ЗОП се публикуват в РОП в деня на изпращането им на 
лицата, заявили интерес, на кандидатите или на участниците, а когато не подлежат на изпращанев 
3-дневен срок от издаването им.

• обявленията по чл. 35, ал. 1 от ЗОП;

В РОП подлежат на публикуване всички видове обявления, които възложителят е длъжен на публикува 
в ОВ на ЕС. След публикуване на тези обявления в ОВ на ЕС, те се публикуват и в РОП.  Публикува-
ните в РОП обявления не могат да съдържат информация, която се различава от тази, изпратена за 
публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз.

Важно ! Обявленията, които се публикуват в ОВ на ЕС и решенията, с които те се одобряват (ко-
гато е приложимо), не се публикуват в РОП преди публикуването им в ОВ на ЕС. Спазването на това 
условие се осигурява от ЦАИС ЕОП. 

• обявленията за изменение на договори за обществени поръчки по чл. 116, ал. 1, т. 1 и 47 от 
ЗОП.

Важно ! При възлагане на електронни обществени поръчки е налице особеност при публикуване на 
обявленията за изменение на договори за обществени поръчки. При всички хипотези на чл. 116, ал.1 
от ЗОП, възложителят е длъжен да публикува този вид обявление в РОП, а само, когато изменението 
на договора е на основанията по чл. 116, ал.1, т. 2 или 3 от ЗОП, освен в РОП, обявлението се пуб-
ликува и в ОВ на ЕС (ако се отнася към процедура, която първоначално е била обявена в ОВ на ЕС).

• обявленията за приключване на договорите за обществени поръчки;

Този вид обявление се публикува само в РОП и профила на купувача, но никога в ОВ на ЕС, дори да се 
отнася до процедура, която е била оповестена там. 
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• документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите на чл. 32, ал. 3 и 4 от 
ЗОП;

Публикуването на документациите за обществени поръчки с цялото им съдържание по чл. 31 от ЗОП 
е новост, свързана с електронното възлагане. Както се вижда, при електронните поръчки в ЦАИС 
ЕОП, документациите ще се публикуват не само в профила на купувача, но и в РОП. 

• поканите по чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗОП;

В РОП ще се публикуват и поканите при провеждане на многофазни процедури като ограничена про-
цедура, състезателна процедура на договаряне, състезателен диалог и партньорство за иновации. 
В съответствие с чл. 19а от ППЗОП,  поканите по чл. 34, ал. 1 от ЗОП, чл. 191, ал. 1 от ЗОП и чл. 64, 
ал. 3 от ЗОП се публикуват в деня на изпращането им на определените лица. Поканите по чл. 34, ал. 
2 от ЗОП се публикуват в деня на изпращането им до лицата, които са заявили интерес за участие.

• разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки;

Отново особеност на електронните обществени поръчки е въвеждането на задължение дадени-
те от възложителя разяснения да се публикуват не само в профила на купувача, но и в РОП. Това 
действие се изпълнява чрез секция „Съобщения и разяснения“ на ниво конкретна поръчка в ЦАИС ЕОП. 

• протоколите и докладите на комисиите при възлагане на поръчките; 

Това е друг момент в посока разширяване на информацията, подлежаща на публикуване в РОП. Преди 
задължителното прилагане на ЦАИС ЕОП, протоколите и докладите на комисията се публикуваха 
само в профила на купувача. Това изискване се запазва, но е дублирано с условия за публикуване и в 
РОП. 
Публикуването на протоколите и докладите на комисията се извършва в деня на изпращане на съ-
ответното решение по чл. 22, ал. 1, т. 48, 10 и 11 от ЗОП, в зависимост от вида и етапа на проце-
дурата.

• договорите за обществени поръчки, както и приложенията към тях, с изключение на тези, 
които са публикувани като част от документацията;

Договорите за обществени поръчки също вече се публикуват не само в профила на купувача, но и в 
РОП. На публикуване подлежат и приложенията към тях, като е направено изключение за тези, които 
са били част от документацията (напр. техническата спецификация). Моментът на публикуване 
трябва да съвпада с публикуването на обявлението за възложена поръчка, което от своя страна има 
срок за изготвяне и оповестяване в рамките на 30 дни от сключване на договора. 

Важно ! В случай на поръчки, възложени чрез прилагане на ДСП, възложителите могат да изпращат 
за публикуване обявление за възлагане на поръчка, което съдържа информация за всички сключени до-
говори през съответното тримесечие. Обявлението се изпраща в срок до 30 дни след края на всяко 
тримесечие. 

• допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;

По аналогичен начин на договорите за обществена поръчка е решен и въпроса за публикуването на 
допълнителните споразумения, с които те се изменят. Те също подлежат на публикуване не само в 
профила на купувача, а и в РОП, като моментът за това съвпада с деня на публикуване на обявление-
то за изменение на договор за обществена поръчка. То от своя страна се оповестява в срок до 30 
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дни от сключване на допълнителното споразумение. 

• становищата на АОП от упражняване на различните видове предварителен контрол по 
ЗОП;

Ако конкретна процедура или допълнително споразумение е било предмет на предварителен контрол, 
след получаване на становището от АОП, възложителят е длъжен да го публикува в РОП и в профила 
на купувача. При предварителния контрол чрез случаен избор, на публикуване подлежат, както пред-
варителното, така и окончателното становище. 
Срокът за публикуване на становищата в РОП и профила на купувача е до 5 работни дни от получа-
ването им от възложителя.

Важно ! С публикуването на документ в РОП, той автоматично и едновременно се публикува и в 
профила на купувача на възложителя в ЦАИС ЕОП. 

Важно ! При възлагането на електронни обществени поръчки вече не се изисква публикуване в РОП 
на информация за производството по обжалване. В съответствие с чл. 15, ал.3 от ППЗОП, при по-
стъпване на жалба, в която се съдържа искане за налагане на временна мярка „спиране на процеду-
рата“, след уведомяване на възложителя за образуване на производството пред КЗК, от секция „Па-
раметри“, раздел „Управление статуса на поръчката“ трябва да се промени статуса на поръчката с 
натискане на бутона „Спри поръчката“. След отпадане на основанието за спиране от същото място 
се възобновява хода й. 

С публикуването на документите в РОП се приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или 
участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго е предвидено 
в този закон. Например, при решенията за определяне на изпълнител и за прекратяване на процедура 
по ЗОП, законът изисква те да бъдат връчени на участниците. Публикуването на тези решения в 
РОП не освобождава възложителя от задължение за връчване, тъй като именно от този момент за-
почва да тече срокът за обжалване, а не от публикуването в РОП. 
При публикуване на документите в РОП трябва да бъде заличена защитената със закон информация, 
като се посочва основанието за това. Изискването засяга само част от документите, подлежащи 
на публикуване – напр. протоколите, договора и др., в които се съдържат лични данни и/или информа-
ция, която може да се защитена като конфиденциална по чл. 102 от ЗОП.

Публикуване в профила на купувача

Възлагането на електронни обществени поръчки изисква от възложителите да използват нов про-
фил на купувача, който се съдържа в ЦАИС ЕОП. 

Важно ! Всеки възложител, при създаването на профил в ЦАИС ЕОП, автоматично получава адрес на 
новия си профила на купувача в платформата. Той може да бъде проверен в секция „Профил на орга-
низацията“. 

В новия профил на купувача се публикуват само документи, свързани с възлагането на електронни об-
ществени поръчки. Профилът на купувача, който възложителят е имал на своята интернет страница 
се поддържа и в него продължава публикуване на документи, но само по отношение на обществени 
поръчки, стартирани преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП от съответния възложител.

Не съществува изискване или потребност, документи за поръчки в ЦАИС ЕОП дублирано да се 
публикуват и в стария профил на купувача на възложителя. 

Особеност на новия профил на купувача в ЦАИС ЕОП е, че до известна степен той вече има под-
държаща роля спрямо новия РОП. Причината е, че цялата информация, който подлежи на публикуване в 
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профила на купувача се намира и в електронната преписка на поръчката в РОП. Това е видно и от раз-
поредбата на чл. 36а от ЗОП, която указва, че чрез профила на купувача се осигурява публичност на: 

• информацията по чл. 36 от ЗОП (т.е. на всичко публикувано в РОП);
• информацията, свързана с проведени пазарни консултации (но тя също е достъпна и в РОП);

В съответствие с чл. 19а, ал.4 от ППЗОП, тази информация се публикува на профила на купу-
вача в 5-дневен срок след приключването на пазарните консултации или на подготовката на 
процедурата.

• друга относима информация във връзка с възлагането на обществени поръчки по преценка на 
възложителя.

И при новия профил на купувача е запазено правилото, че документите за всяка обществена по-
ръчка се обособяват на профила на купувача в отделна електронна преписка. Това се извършва ав-
томатично от платформата, без намесата на възложителя. Електронната преписка на поръчката 
в профила на купувача препраща към електронната преписка на същата поръчка в РОП. На практика 
не е възможно да се публикува в профила на купувача документ по конкретна поръчка, който първо да 
не стане част от преписката на поръчката в РОП.

ЧАСТ ШЕСТА

РАЗРАБОТВАНЕ НА НАСОКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕТО И 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА  ОПИСАНИТЕ ФОРМИ И ИНСТРУМЕНТИ

Глава двадесет и пета 

НАСОКИ 

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ДСП 

Както вече беше упоменато, възложителите използват ДСП при често осъществявани поръчки, чи-
ито типови характеристики отговарят на изискванията им, откъдето ДСП е електронна форма за 
поръчки, които имат периодичен характер и са сравнително стандартни – дейностите, предмет на 
поръчката имат типов характер и той отговаря на техническата спецификация на възложителя. По 
смисъла на закона, ДСП е изцяло електронен процес, следователно за откриване, провеждане и възла-
гане на поръчки трябва да се използва вече създадена електронна платформа, каквато е ЦАИС ЕОП. 
По същество, възложителят създава ДСП като включва следните документи и задължителна инфор-
мация:

Обявление за създаване на ДСП

В съответствие с чл.84, ал. 1, т.1 от ЗОП, възложителят публикува обявление за обществена поръч-
ка, обявление за предварителна информация или периодично индикативно обявление, в което посочва, 
че създава ДСП и определя срока за нейното действие.

Важно ! Формулировката на разпоредбата е алтернативна, така е достатъчно да е публикувано 
едно от трите вида обявления. 

Съгласно Раздел II на Част А към Приложение № 4 към чл. 23, ал. 5, т. 2, буква "а" от ЗОП, когато се 
използва за оповестяване откриването на процедура, обявленията за предварителна информация, 
изготвяни от публични възложители, в т.ч. общини, трябва да съдържат най-малко следната допъл-
нителна информация:

• Посочване на факта, че заинтересованите лица трябва да заявят пред публичния възложител 
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своя интерес към обществената поръчка или обществените поръчки.
• Вид на процедурата за възлагане на обществена поръчка (ограничена процедура, с включена 

ДСП).
• Посочване на факта, че обявлението е с цел създаване на процедура за възлагане на ОП чрез 

използване на ДСП.
В случаите, в които с обявлението, публичните възложители създават ДСП, в допълнение към задъл-
жителната информация, в съответствие с т.10, т.13 и т.19 на Част Б към Приложение № 4 към чл. 
23, ал. 5, т. 2, буква "а" от ЗОП, обявлението за създаване на ДСП съдържа още:

• График за предоставяне или изпълнение на доставките, строителството или услугите и докол-
кото е възможно, продължителност на договора за ОПв случай на ДСП се посочва планираният 
срок на действие на тази система; доколкото е възможно, се посочват стойността или обе-
мът и честотата на ОП, които предстои да се възлагат.

• Посочване на факта, че обявлението е с цел създаване на процедура за възлагане на ОП чрез 
използване на ДСП.

• Срок за получаване на заявленията за участие (при ограничени процедури, с включена ДСП).

Документация за участие в ДСП
 
Съгласно чл. 84, ал. 1, т. 2, възложителят посочва в документацията за поръчката най-малко ес-
теството и прогнозното количество на предвидените покупки, дали ДСП е разделена на отделни ка-
тегории, както и информация за това, как функционира ДСП, включително използваното електронно 
оборудване, организацията и техническите изисквания за осъществяване на връзка с оборудването.

Важно ! Документацията на практика представлява указанията за ползване на ДСП като задъл-
жително трябва да се посочат и основните характеристики – какво се възлага, в какъв обем, коли-
чество или дали има категории. Ако възложителят е разделил ДСП на отделни категории, за всяка 
категория определя нейните характеристики и приложимите критерии за подбор.

В съответствие с т.3 на чл. 84, ал. 1, възложителят осигурява неограничен, пълен и пряк достъп до 
документацията за обществената поръчка през целия срок на действие на ДСП. Достъпът се оси-
гурява по способите, приложими за останалите видове процедури. 
Докато действа ДСП, всяко лице има право да подаде заявление да бъде включено в нея. Когато 
възложителят получи заявление за включване, последният извършва проверка за съответствие на 
кандидата с критериите за подбор в законово определените срокове. До 10 дни от получаване на 
заявлението възложителят трябва да реши дали приеме или не кандидата  в създадената ДСП. 

Важно ! Възложителят няма право да изпраща покана за представяне на оферти за първата конкрет-
на поръчка, преди да разгледа всички получени заявления за участие в минималния срок за получаване 
на заявление. 

Решение за възлагане на ОП чрез ДСП, с което се одобрява поканата 

В съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 12 от ЗОП, след като приключи с предварителния подбор и опреде-
ли допуснатите кандидати, възложителят взема решение за възлагане на обществена поръчка чрез 
използване на ДСП и одобрява поканата до допуснатите кандидати. 
Решението съдържа следните задължителни реквизити:

• наименование на възложителя;
• номер, дата и правно основание за издаване на акта;

посочване на вида на процедурата и предмета на поръчката;
прогнозната стойност на поръчкатакогато е приложимо;
мотивив случаите, когато се изискват;

97



Този документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общи-

ните, градовете и регионите за европейско сближаване”

разпоредителна част, чието съдържание е в зависимост от вида и етапа на процедурата и 
включва:

• одобряване на съответните документи, свързани с провеждане на процедурата, в случая 
– поканата за представяне на оферти от допуснатите участници;

• резултатите от предварителния подбор;
• отстранените кандидати или участници и мотивите за тяхното отстраняване, когато 

е приложимо;
• установените конфликти на интереси по отношение на кандидатите или участниците и 

взетите меркикогато е приложимо;
• пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва;
• име и фамилия, длъжност и подпис на лицето, издало акта.

Важно ! Всеки кандидат, който отговаря на критериите за подбор може да подава оферта. За разли-
ка от ограничената процедура, възложителят няма право да ограничава броя на кандидатите, които 
могат да подадат оферта във втората, същинската фаза. 

Ако в ДСП са създадени категории, Решението за възлагане на обществена поръчка чрез ДСП се 
изпраща на кандидатите по всяка категория поотделно.

Покана 

Когато при създаване на ДСП, възложителят е използвал обявление за предварителна информация, в 
съответствие с Раздел II към Приложение № 8 към чл. 34, ал. 1, т. 1, поканата за потвърждаване на 
интерес има следното минимално съдържание:

• Естеството и количеството, включително всякакви опции за допълнителни поръчки и при въз-
можност прогнозния график за използването на тези опции за подновяване на поръчките.

• Вид процедура: ограничена процедура, с включена ДСП.
• Когато е целесъобразнодатата, на която трябва да започне или приключи осъществяването на 

доставки или изпълнението на строителство или услуги.
• Адреса на публичния възложител, който ще възложи обществената поръчка.
• Езика или езиците, на които трябва да бъдат изготвени документите в отговор на поканата.
• Икономическите и техническите изисквания, гаранции и информация, която се изисква от за-

интересованите лица.
• При поръчки за доставкиспособите за придобиване или ползване на стоката чрез покупка, ли-

зинг, наем или финансов лизинг, със или без правото на закупуване.
• Критерия за възлагане на обществената поръчка, показателите за оценка на офертите, тях-

ната тежест или когато е целесъобразно, поредността на тези показатели по значение, ако 
тази информация не се съдържа в обявлението за предварителна информация, документацията 
или поканата за представяне на оферти.

В останалите случаи, съгласно Раздел I към Приложение № 8 към чл. 34, ал. 1, т. 1, възложителят от-
правя до допуснатите кандидати покана за подаване на оферти със следното минимално съдържание:

• Препратка към публикуваното обявление.
• Краен срок за получаване на офертите и езика или езиците, на които трябва да бъдат изгот-

вени офертите.
• Посочване на документите, в т.ч. сертификати, които трябва да бъдат представени за доказ-

ване и допълване на посочените в ЕЕДОП обстоятелства и информация.
• Критериите за възлагане на поръчката, а когато е целесъобразно, и показателите за оценка, 

тяхната относителната тежест или когато е целесъобразнотези показатели, подредени по 
значение в низходящ ред, ако не са посочени в обявлението за ОП, поканата за потвърждаване 
на интерес, техническите спецификации или описателния документ.
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Важно ! Когато е необходимо, показателите за оценка на офертите могат да се формулират по-точ-
но в поканата за представяне оферти. ЗОП допуска при създаването на ДСП, възложителят да дефи-
нира по-общи показатели за оценка, а в поканата да ги доразвие и детайлизира.

Препоръка ! Ако възложителят реши да приложи подобен подход, трябва да внимава да не наруши об-
щите принципи за публичност и прозрачност и действително да формулира по-точно показателите, 
а не да ги измени.

Решение за определяне на изпълнител 

Възложителят определя изпълнителя на поръчката в съответствие с критерия за възлагане и по-
казателите за оценка на офертите, посочени в обявлението или в поканата за потвърждаване на 
интерес, когато създаването на ДСП е обявено чрез обявление за предварителна информация или 
периодично индикативно обявление.

В съответствие с чл. 22, ал. 5 от ЗОП, решението има следните задължителни реквизити:
• наименование на възложителя;
• номер, дата и правно основание за издаване на акта;
• посочване на вида на процедурата и предмета на поръчката;
• прогнозната стойност на поръчкатакогато е приложимо;
• мотивив случаите, когато се изискват;
• разпоредителна част, чието съдържание е в зависимост от вида и етапа на процедурата и 

включва:
• отстранените кандидати или участници и мотивите за тяхното отстраняване, включи-

телно свързаните с неприемането на оферти съгласно чл. 72когато е приложимо;
• наименованието на участника, избран за изпълнител, а когато е приложимо  и наимено-

ванието на подизпълнителя и дела от договора за поръчка или рамковото споразумение, 
който той ще изпълнява;

• пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва;
• име и фамилия, длъжност и подпис на лицето, издало акта.

Обявление за възлагане на ОП 

В допълнение към задължителната информация, в съответствие с т.8 на Част В към Приложение № 
4 към чл. 23, ал. 5, т. 2, буква "а" от ЗОП, в обявлението за възлагане на ОП се посочва, че същата е 
проведена чрез използване и прилагане на създадена ДСП.

Важно ! В случаите на предсрочно прекратяване на ДСП по чл.88, ал.2, възложителят е длъжен да 
публикува обявление за възлагане на поръчка.

Глава двадесет и шеста 

НАСОКИ 

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ 
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Имайки предвид, че електронният търг, бидейки повтарящ се електронен процес, който по своята 
същност започва след първоначална цялостна оценка на получените оферти,  същият може да бъде 
провеждан от възложителите при възлагането на ОП чрез открита процедура, ограничена процедура, 
състезателна процедура с договаряне, процедура на договаряне с предварителна покана за участие, 
публично състезание или събиране на оферти с обява. 
В тази връзка, при провеждане на електронен търг са приложими обявленията и решенията за съот-
ветния вид процедура като в случаите на открита или ограничена процедура или на състезателна 
процедура с договаряне, използването на електронен търг се посочва от възложителите в задължи-
телната информация към обявлението, с което се оповестява откриване на процедурата, в съот-
ветствие с т.13 и т.19 на Част Б към Приложение № 4 към чл. 23, ал. 5, т. 2, буква "а" от ЗОП, както 
и впоследствие в поканата за потвърждаване на интерес. 
Същевременно, съгласно чл. 90, ал.3 от ЗОП в документацията за ОП възложителите включват 
най-малко следната задължителна информация, свързана с провеждане на електронен търг:

• показателите за оценка на офертите, които ще бъдат предмет на електронен търг, при ус-
ловие че тези показатели са количествено определими и могат да се изразят в цифри или в 
проценти;

Важно ! Провеждането на електронния търг позволява на възложителите чрез избраните показате-
ли за оценка, вече получените и първоначално оценени оферти да бъдат класирани чрез методи за 
автоматично оценяване на представените в офертите нови, по-ниски цени и/или нови стойности, 
засягащи определени елементи от офертите.

• стъпката, мерната единица и други технически параметри, свързани с автоматичното пода-
ване и оценяване на офертите, а когато е приложимоминимални и/или максимални стойности 
на показателите, които могат да бъдат предлагани;

Важно ! Не могат да бъдат обект на електронен търг ОП за услуги и строителство, които имат за 
предмет интелектуална дейност, включително дейности по проектиране на строителни обекти, и 
които не подлежат на автоматична оценка с електронни средства.

• информацията, която ще бъде предоставена на участниците в хода на електронния търг, и 
когато е необходимокога ще им бъде предоставена;

• информацията, свързана с реда за провеждане на електронния търг;
• условията, при които участниците могат да подават нови предложения;
• броят и времевият график на етапите, когато се предвижда провеждането на електронния 

търг на етапи;
• информация, свързана с използваното електронно оборудване, както и редът, условията и тех-

ническите изисквания за свързване.

Преди провеждане на електронен търг назначената от възложителя комисия извършва първоначална 
оценка на допуснатите оферти в съответствие с избрания критерий за възлагане. До всички учас-
тници, чиито оферти са допуснати, се изпраща едновременно чрез електронни средства покана, 
която съдържа следните задължителни реквизити:

• резултата от първоначалната оценка на всяка оферта;
• реда за свързване към използваното електронно оборудване;

Важно ! Провеждането на електронния търг се организира по начин, който дава възможност на всеки 
участник да определи относителното си място в класирането във всеки момент.

• дата и час за начало на електронния търг;

100



Този документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общи-

ните, градовете и регионите за европейско сближаване”

Важно ! Електронният търг не може да започне по-рано от два работни дни след датата на изпра-
щане на поканата. Когато електронният търг се провежда на последователни етапи, на всеки етап 
се обявява броят на участниците.

• математическата формула, приложимите показатели, тяхната тежест и мерните единици, 
когато критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена;

• отделна формула за всеки от вариантите, когато са предвидени такива.
• начина на приключване на електронния търг.

Важно ! Провеждането на електронния търг се организира по начин, който дава възможност на всеки 
участник да определи относителното си място в класирането във всеки момент като при условие 
че е предвидено в поканата, на участниците може да се предостави информация за предложени в 
хода на търга цени или стойности от другите участници, без последното да води до разкриване на 
самоличността на участниците.

Обявление за възлагане на ОП 

В допълнение към задължителната информация, в съответствие с т.9 на Част В към Приложение № 
4 към чл. 23, ал. 5, т. 2, буква "а" от ЗОП, в обявлението за възлагане на ОП се посочва дали е прове-
ден електронен търг (в случай на открита или ограничена процедура или състезателна процедура с 
договаряне).

Глава двадесет и седма 

НАСОКИ 

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ КАТАЛОЗИ 

Изхождайки от предвидената от законодателя възможност за възложителите, когато възлагат ОП 
чрез използване на електронни средства да поискат офертите да бъдат представени под формата 
на електронен каталог или да включват електронен каталог, това изискване следва да бъде посоче-
но в обявлението или в поканата за потвърждаване на интерес. В тази връзка, тук отново приложими 
са решенията и обявленията за съответния вид процедура, при откриването на която възложителят 
посочва задължителната информация, в съответствие с Част Б към Приложение № 4 към чл. 23, ал. 
5, т. 2, буква "а" от ЗОП.

Електронните каталози, които се изготвят от участниците за определена процедура, трябва да 
съответстват на установените от възложителя технически спецификации, неразделна част от 
документацията за участие. 

Важно ! В електронен каталог, подаден за конкретна процедура за ОП, могат да се включат един-
ствено продукти, строителство или услуги, които отговарят на изискванията на възложителя за 
конкретната поръчка. 

Покана за представяне на оферти под формата на електронен каталог или с включен елек-
тронен каталог

Извън общия случай и задължителната информация, която минимално трябва да се съдържа в пока-

101



Този документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общи-

ните, градовете и регионите за европейско сближаване”

ната, съгласно Раздел I към Приложение № 8 към чл. 34, ал. 1, т. 1, в съответствие с чл. 93, ал.1-3 от 
ЗОП, когато е сключено рамково споразумение с повече от един изпълнител след подаване на оферти 
под формата на електронни каталози, възложителите могат да предвидят възможност да проведат 
вътрешен конкурентен избор за конкретните поръчки, като:

• отправят покана към участниците да актуализират общите си каталози в частта, съответ-
стваща на изискванията на конкретната поръчка, или

• събират от вече подадените електронни каталози за конкретната стока необходимата ин-
формация за съставяне на оферти, при условие че тази възможност е посочена в документаци-
ята за ОП относно рамковото споразумение.

Важно ! Във втория случай, възложителят задължително уведомява участниците за датата и часа, 
когато възнамерява да съберат информацията, като осигурява достатъчен срок между уведомява-
нето и действителното събиране, който да даде възможност на участниците да вземат решение 
относно съгласието си да бъде използвана подадената от тях информация за конкретната поръчка.

Аналогична възможност за представяне на оферти под формата на електронен каталог или с вклю-
чен електронен каталог е предоставена на възложителите и при възлагане на поръчки чрез ДСП, в 
съответствие с чл. 94, ал.1 от ЗОП. Съответно, когато заявлението за участие в ДСП е придружено 
от електронен каталог, съответстващ на установените от възложителя технически спецификации, 
поръчката въз основа на ДСП може да се възложи по описания по-горе ред, приложим относно събира-
не на  необходимата информация за съставяне на оферти от вече подадените електронни каталози.

Важно ! В този случай, електронният каталог се допълва впоследствие от кандидатите при усло-
вията на чл. 93, ал. 2 и 3 от ЗОП. На  участниците се предоставя възможност да вземат решение 
относно съгласието си да бъде използвана подадената от тях информация за конкретната поръчка 
като им се осигурява достатъчен срок между уведомяването и действителното събиране на инфор-
мацията.

Офертите, представени под формата на електронен каталог, могат да бъдат придружени от други 
документи, допълващи офертата.

Важно ! Преди да възложи поръчката, в случаите на събиране на информация за съставяне на оферта 
от вече подадени каталози, възложителят задължително предоставя събраната информация на съ-
ответния участник, за да му даде възможност да я оспори или потвърди. 

Глава двадесет и осма 

НАСОКИ 

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ВЪЗЛАГАНЕ

Видове решения за създаване на ЦОП от група възложители

• съгл. чл. 96, ал.2 от ЗОП – с акт на Министерския съвет се създават ЦОП за нуждите на адми-
нистрациите на изпълнителната власт, както и за нуждите на определени сектори;

• съгл. чл. 96, ал.3 от ЗОП – с решение на съответните общински съвети по предложение на 
кметовете на общини се създават  ЦОП за нуждите на общините;

• съгл. чл. 96, ал.3 от ЗОП – с решение на общото събрание на Националното сдружение на об-
щините в Република България,  НСОРБ изпълнява функциите на ЦОП за възлагане на поръчки за 
нуждите на общините.

Важно ! При наличие на споразумение с ЦОП, създаден по чл. 96, ал.3 от ЗОП, по предложение на кме-
та на общината, Общинският съвет вземе решение за придобиване на доставки и/или услуги по него. 
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Допълнителна информация, посочвана в обявленията, оповестявани от ЦОП
Когато се предвижда и други възлагащи органи да използват ДСП, управлявана от ЦОП или рамково 
споразумение, сключено то същия орган, това се посочва в обявлението, с което се оповестява съз-
даването на ДСП, управлявана от ЦОП или рамково споразумение, сключено от този орган. 

Важно ! По отношение на частите от процедурите за възлагане на ОП, които провеждат лично, 
възложителите отговарят за спазването на задълженията си по ЗОП,  те са отговорни пряко за за-
коносъобразността на извършваните от тях действия, свързани с избор на изпълнител и възлагане 
на конкретните договори за ОП при използване на ДСП, управлявана от ЦОП, или на сключеното от 
него рамково споразумение. 

В този смисъл е и изключението, съгл. чл. 95, ал.7 от ЗОП, според което доставки, услуги или стро-
ителство, възложени от ЦОП по чл. 5, ал. 4, т. 3 от ЗОП, могат да бъдат използвани единствено за 
изпълнението на секторни дейности. 

Важно ! Възложителите по ЗОП имат право да използват ДСП, рамковите споразумения и договори-
те, сключени от ЦОП, установен в друга държава-членка на ЕС,  в случай че конкретният възложител 
е посочен в тях като същият не може да използва предоставената възможност с цел заобикаляне на 
националния закон. 

При предоставяне на централизирани дейности по закупуване от ЦОП, установен в друга държа-
ва-членка на ЕС, възлагането на поръчки чрез ДСП, както и определянето на изпълнител въз основа 
на рамково споразумение, се извършва в съответствие с националните разпоредби и законодател-
ството на държавата-членка, в която е установен ЦОП.

Глава тридесета двадесет и девета

ОБЩИ ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ 

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ФОРМИ И ИНСТРУМЕНТИ

Направете пилотен проект

Създайте един тестов проект, в който да при-
ложите някоя от описаните форми – най-под-
ходящо започнете ДСП – най-ясна нормативна 
уредба, п доста по-изчерпателна и най-много 
практика,

Създайте адекватни ресурси

Определете лица, вътре в организацията, които 
да проучват правната уредба и практиката;
Създайте им помощни ресурси – най-добре екс-
перти от звеното – клиент на поръчката.
Ползвайте консултанти и експерти от възложи-
тели в други държави -членки
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Въвлечете потенциалните доставчици и 
пазарни субекти

Свържете се с пазарните субекти възможно 
най-рано.
За да бъде успешна всяка ДСП, същата се нуж-
дае от ангажирани и мотивирани оператори, 
които се интересуват да инвестират своето 
време, за да влязат в ДСП, но също така включи-
ли се веднъж в ДСП – да участват в подаването 
на оферти и да се конкурират за възможности-
те, които възникват.
Някои конкретни примери за подкрепа, които мо-
гат да бъдат предоставени, са:

• демонстрации на ДСП технология за по-
тенциални доставчици на изложения с 
опции, които да им помогнат да ги пре-
минат през процеса на регистрация - не 
забравяйте, че може би ще внедрите ДСП 
в пазарни сектори, където електронните 
търгове не са нещо обичайно

• да имате план за комуникация (и също 
така да предоставяте на разположение 
ключови подробности и информация, напр. 
Подробности относно критериите за 
участие, които трябва да бъдат одобрени, 
на вашия уебсайт)

• проучете пазара
• публикувайте съобщения и инструкции на 

сайта какво възнамерявате да правите;
• потърсете възможност да финансирате 

въвеждането на някои от специфичните 
форми

• например по линия на програми, кои-
то насърчават електронното упра-
вление и електронните форми на 
комуникация от страна на админи-
страцията;

Превърнете се в добър пример! Популяризирайте 
го!
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ЧАСТ СЕДМА

СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА  ОПИСАНИТЕ ФОР-

МИ И ИНСТРУМЕНТИ

Глава тридесета

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ 

НА ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

Всеки възложител на обществени поръчки трябва се регистрира в ЦАИС ЕОП, като създаде в плат-
формата профил на възложител. ЦАИС ЕОП е достъпна директно на адрес www.eop.bg или през Пор-
тала за обществени поръчки www2.aop.bg.
Подробни указания за функционалностите на платформата и начина за работа с нея са налични в 
Ръководство на възложителя, достъпно в електронен вид на Портала за обществени поръчки - https://
help.eop.bg/buyer/index.htm, както и в ЦАИС ЕОП. Полезна информация за работа с платформата се 
съдържа и в рубриките „ЦАИС ЕОП Актуално“ и „ЦАИС ЕОП Въпроси и отговори“. 
Създаването на профил е еднократно действие, което изисква следване на определени стъпки и из-
ползване на електронен подпис професионален КЕП. Профилът на възложителя се създава от самия 
него или от оправомощено лице (чл. 9ж, ал.2 от ППЗОП), като във втория случай се изисква наличие 
на заповед за това. Лицето, което създаде профила в ЦАИС ЕОП става негов първи администратор 
с всички предвидени в платформата права.
Няма определен краен срок за създаване на профил на възложител в ЦАИС ЕОП, но това трябва да се 
направи задължително преди стартиране на първата електронна обществена поръчка на конкрет-
ния възложител. 

Важно ! Ако възложителят желае да ползва тестовата среда на ЦАИС ЕОП – достъпна през Портала 
за обществени поръчки – трябва да създаде потребителски профил и в нея, като отново използва 
КЕП. Не е възможен пренос на данни между реалната и тестовата среда на ЦАИС ЕОП.

Чрез своя профил възложителят може да възлага обществени поръчки, както и да участва в такива, 
ако е необходимо. 
За да могат да бъдат изпълнявани различните дейности по подготовка и възлагане на обществени 
поръчки в платформата, след създаване на профил на възложителя, администраторът трябва да 
изпрати чрез платформата покани по електронна поща до други лица, които да се присъединят в 
ролята на „служители“.50 Приемането на поканата не изисква използване на КЕП.

Важно ! Като служители в профила на възложител могат да бъдат присъединявани както лица, рабо-
тещи по трудово или служебно правоотношение, така и външни експерти. 
Присъединените към профила на организацията служители не могат да бъдат изтривани. При от-
падане на необходимостта конкретен служител да има достъп до профила, той трябва да бъде 
блокиран. 

Част от присъединените служители трябва да бъдат разпределени в роли на ниво организация, а дру-
ги ще бъдат присъединявани в роля само на ниво конкретна електронна поръчка – напр. председател 
и членове на комисията. На ниво организация задължително трябва да бъдат включени допълнителни 
служители в ролята „Администратори на организацията“. Профилът на организацията не трябва да 
остава с един администратор, тъй като е необходимо да се осигури взаимозаменяемост. 
В профила на организацията от администратора трябва да бъдат създадени нови роли със съот-

50 Вж. ЦАИС ЕОП – Актуално – Регистрация чрез покана за присъединяване на служител към профила на организацията в ЦАИС 

ЕОП
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ветни наименования и права, като в тях бъдат присъединени служителите, които ще ги изпълняват. 
Правата, които могат да се предоставят на всяка роля са предварително зададени от платформата 
и не могат да се променят. 

Важно ! Всички служители, присъединени към една и съща роля имат еднакви права. 

В съответствие с чл. 9ж, ал. 3 от ППЗОП, правата на присъединените служители в рамките на тех-
ните роли се определят с вътрешен акт на възложителя, като същият може да е под формата на 
заповед с цел по-голяма гъвкавост при необходимост от изменение. 
Задължително в някоя от създадените роли на ниво организация трябва да бъде включено правото 
да се създават поръчки, тъй като чрез него се осигурява възможност за подготовка на електронни 
обществени поръчки в ЦАИС ЕОП. При липса на специална роля, на която да е предоставено това 
право, поръчките могат да се създават от някой от администраторите на профила, които имат 
пълния набор от права.
Създаването на електронна обществена поръчка в ЦАИС ЕОП стартира през секция „Поръчки“ на 
ниво организация, като изисква натискането на бутон „Създай“ и подаването на команда „Нова по-
ръчка/обявление“. От списъка с възможните процедури и способи за възлагане трябва да бъде избран 
реда за възлагане, който ще се приложи за конкретната обществена поръчка – напр. открита проце-
дура, публично състезание, събиране на оферти с обява или др. Грешният избор на ред за възлагане ще 
предполага изтриване на вече създадената поръчка и повторното й създаване, тъй като не е възмож-
но преминаване от един в друг вид процедура след момента на създаване на електронната поръчка. 
Служителят, който подаде командата за създаване на нова поръчка автоматично се превръща в 
неин отговорник – секция „Екип на възложителя“ на ниво конкретна поръчка, като могат да бъдат 
добавяни и нови отговорници. Задължително един от тях е лице за контакт по конкретната поръчка. 
В същата секция на следващ етап, след издаване на заповед за назначаване, се определят председа-
теля и членовете на оценителната комисия. 
Подробни указания за стъпките, които трябва да се следват при създаването на електронна об-
ществена поръчка се съдържат на Портала за обществени поръчки – раздел ЦАИС ЕОП Актуално 
– Инструкция „Създаване на процедура в ЦАИС ЕОП“, както и във видеоматериала „Създаване и пуб-
ликуване на обществена поръчка“, наличен в същата рубрика.

Препоръка: Създаването на електронна обществена поръчка в ЦАИС ЕОП е правилно да бъде пред-
шествано от изготвяне на всички условия и документи на поръчката извън платформата – напр. 
определяне на прогнозна стойност, решение относно наличие или липса на обособени позиции, ред за 
възлагане, критерий за възлагане и методика за оценка, техническа спецификация, проект на дого-
вор, указания за участие и др. 
По този начин се намалява риска от грешки при създаването на електронната поръчка и необходи-
мостта от повторно извършване на някои действия. 

Едно от най-важните решения за всяка електронна поръчка, възлагана през ЦАИС ЕОП е дали в пред-
мета й ще има обособени позиции или не. Причината за това е, че обособените позиции се създават 
еднократно (в секция „Параметри“, бутон „Създай обособени позиции“) и не могат да бъдат изтрити 
при промяна на преценката за тяхното наличие.51

В секция „Параметри“ се попълват най-важните данни за обществената поръчка, голяма част от 
които автоматично се пренасят в образеца на ЕЕДОП, в решението и обявлението. В тази сек-
ция, раздел „Кратко описание/документация“ могат да бъдат приложени под формата на прикачени 
файлове елементите на документацията за обществената поръчка. След публикуването, те ще се 
визуализират в публичната преписка на поръчката в РОП. 
В секция „Параметри“ се съдържа и раздела с бутони, които управляват статуса на поръчката. От 

51 Вж. относно електронни поръчки с обособени позиции ЦАИС ЕОП Актуално – Възлагане на многоетапни обществени поръчки 

с обособени позиции в ЦАИС ЕОП
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тях, при възникване на основание се стартира извършването на промени в условията на вече публи-
кувана поръчка, поръчката се спира, прекратява или архивира. При обществени поръчки с обособени 
позиции подобен раздел има в рамките на всяка отделна позиция, за да може да се даде възможност 
нейния статус да се управлява самостоятелно. 
В секция „Подаване на оферти“ от бутона със зъбното колело служителя, създаващ поръчката трябва 
да зададе правилно критерия за възлагане, който ще бъде приложен и да провери дали се предвижда 
техническото и ценовото предложение да се разделят. Ако възложителят е решил, че за конкрет-
ната процедура ще прилага т.нар. „обърнат“ ред по чл. 104, ал.2 и чл. 181, ал. 2 от ЗОП, трябва да 
се отбележи, че техническото и ценовото предложение няма да се разделят. С тази настройка се 
осигурява отваряне и на ценовите предложения в момента на декриптиране на офертите. 

Важно ! При възлагане на ОП чрез използване и прилагане на ДСП, в случаите по чл. 104, ал. 2 и чл. 
181, ал. 2 от ЗОП ценовите предложения се криптират заедно с останалите документи по чл. 39, ал. 
2 и ал. 3, т.1., т.к. в съгл. чл. 9л, ал.3 от ППЗОП - заявленията за участие в ДСП не се криптират.

Важно предимство на платформата е, че в нея са интегрирани в електронен вид образците на ЕЕ-
ДОП, на различните видове решения и обявления, съобразно вида на възложителя.

Електронната система за ЕЕДОП се съдържа на ниво конкретна поръчка в секция „Изисквания“, „Въ-
прос от тип: ЕЕДОП“. 

Важно ! В рамките на една електронна поръчка въпросът от тип ЕЕДОП може да бъде използван 
само един път, освен ако няма обособени позиции. Тогава този вид въпрос може да бъде приложен в 
рамките на всяка позиция поотделно. 

Чрез бутон „Създаване на ЕЕДОП“ се отваря електронната система за ЕЕДОП, като чрез нея служи-
телят, който създава поръчката трябва да генерира образеца на ЕЕДОП, приложим за конкретната 
поръчка. Такъв образец се създава при всички видове процедури, но същи и при събиране на оферти с 
обява. Образецът на ЕЕДОП трябва да включва в себе си само въпросите, относими към обстоятел-
ствата за лично състояние и критериите за подбор, приложими в конкретната процедура/възлагане. 
Запазеният образец на ЕЕДОП се интегрира във въпроса за ЕЕДОП, като на следващ етап може да 
бъде попълван и подписван от участниците директно в платформата или представен като прикачен 
файл, отново подписан с КЕП от задължените лица. 
В секция „Изисквания“ за различните видове процедури/режими за възлагане са предвидени три групи 
с изисквания, като във всяка от които се съдържат готови въпроси. Тези въпроси са само насочващи 
за възложителите, но не и задължителни за тях. Наличните въпроси в секция „Изисквания“, които не 
са приложими към условията на конкретната поръчка, трябва да бъдат изтрити. 
В секция „Изисквания“, раздел „Техническо предложение“ възложителят трябва да приложи като прика-
чен файл своя образец на техническо предложение, който очаква участниците да попълват. Възможно 
е използваните до момента образци да бъдат заменени чрез подходящо използване на системата от 
видове въпроси, съдържаща се в платформата. 
В секция „Изисквания“, раздел „Ценово предложение“ се съдържа задължителния ценови въпрос, който 
не може да бъде изтрит от възложителя, тъй като осигурява публичност на цените след декрипти-
рането им от председателя на комисията. В същия раздел възложителят може да приложи като 
прикачен файл и своя образец на ценово предложение, който иска да бъде попълнен от участниците. 
В раздела „Ценово предложение“ може да бъде създаван Списък с артикули, който е подходящ инстру-
мент за ценови предложения с единични цени. 
В секция „График“ се задават задължителните срокове за получаване на оферти, както и дата и час 
за отварянето им. При създаване на електронната поръчка не е нужно да се залагат дата и час за 
отваряне и на ценовите предложения, тъй като това се прави едва в хода на работа на комисията, 
ако има ценови предложения, които да подлежат на отваряне. 
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Важно ! Заложените дати и часове в секция „График“ се пренасят автоматично в обявлението за об-
ществена поръчка след неговото генериране в ЦАИС ЕОП. Направени последващи промени в графика 
не се прехвърлят автоматично и изискват ръчно въвеждане в обявлението. 

Последната стъпка при подготовката на електронна поръчка е изтеглянето и попълването на при-
ложимите образци на решение и обявление или обява, според вида на процедурата/възлагането. Те се 
съдържат в секция „Решения и обявления“, като образците им се зареждат след натискане на бутон 
„Добави“. 
Образците на решение/обявление са частично попълнени с информация, въведена в другите секции 
на електронната поръчка в ЦАИС ЕОП. Всеки попълнен образец трябва да бъде проверен и валиди-
ран. На подписване в платформата подлежат само решението за откриване на процедура/обявата 
за събиране на оферти. Подписването от възложителят или от лице по чл. 7, ал.1 или 2 от ЗОП се 
прави задължително с КЕП в платформата. След подписването обществената поръчка може да се 
публикува от бутон „Публикувай“, намиращ се в края на решението/обявата. 
Електронната поръчка задължително се публикува в РОП и профила на купувача на възложителя, а ако 
вида на процедурата го изисква и е направено съответно отбелязване в обявлението – и в ОВ на ЕС. 
След публикуване на електронната поръчка, тя получава номер в РОП и промени в условията й могат 
да бъдат правени само при спазване на правилата на ЗОП. При необходимост от изменение, се след-
ват стъпките, описани в ЦАИС ЕОП Актуално – Оповестяване на промени и удължаване на срокове в 
публикувана обществена поръчка в ЦАИС ЕОП. 
Искания за разяснения се получават в секция „Съобщения и разяснения“, за което отговорникът на 
поръчката, който е и лице за контакт по нея, получава съобщение в платформата и по електронна 
поща. Разясненията също се предоставят от секция „Съобщения и разяснения“, като не се изпращат 
до лицето, направило запитването, а само се публикуват в профила на купувача, а едновременно с 
това и в РОП. 
Преди или след изтичане на определения срок за получаване на оферти, възложителят трябва да 
назначи оценителна комисия. Заповедта за това се издава и подписва извън ЦАИС ЕОП, след което 
се прилага от отговорника на поръчката като прикачен файл в секция „Работа на оценителната 
комисия“. Председателят и членовете на комисията трябва да са присъединени като служители в 
профила на организацията, за да могат след издаване на заповедта да бъдат присъединени и в секция 
„Екип на възложителя“ в съответните им роли – председател и членове на оценителната комисия.

Важно ! До 01.01.2021 г. работата на оценителната комисия в ЦАИС ЕОП не изисква използване на 
електронен подпис от членовете на комисията. 

След изтичане на срока за получаване на оферти, в секция „Оферти“ става видимо съдържанието на 
хранилището с офертите и възложителят едва в този момент може да установи дали или подадени 
оферти или не, както и от кого и кога са подадени. Самото съдържание на офертите остава недос-
тъпно до момента на тяхното декриптиране първо от участника, а след това и от председателя 
на комисията. 
Когато настъпи датата и часа за отваряне на офертите, хранилището в секция „Оферти“ се отва-
ря, като за председателя на комисията се появява бутон за декриптиране с натискането на който 
офертите, ако се декриптирани от участниците, се отварят. В същия момент в публичната пре-
писка на поръчката се визуализират определени данни за участника, а ако за процедурата се прилага 
обърнат ред или тя се възлага чрез събиране на оферти с обява стават видими и ценовите предло-
жения. При процедури, за които не се прилага обърнат ред, хранилището с ценовите предложения на 
този етап остава затворено. 
Оценителната комисия, след узнаване на участниците, представя декларации за липса на конфликт 
на интереси. До 01.01.2021 г. те могат да се подписват извън ЦАИС ЕОП и да се прилагат като при-
качени файлове, но след като модулът в платформата за оценка на офертите стане задължителен за 
прилагане, декларациите ще се подписват в ЦАИС ЕОП с КЕП от всеки член на комисията. 
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Приложените към електронните оферти документи се разглеждат от всеки член на комисията, а 
направените констатации се отразяват в протоколи. До задължителното прилагане на модула за 
оценка протоколите могат да се съставят и подписват извън платформата и да се прилагат като 
прикачени файлове в секция „Оценка на офертите“, раздел „Протоколи и доклади“. След това, прото-
колите и докладите на комисията ще се генерират в платформата и ще се подписват от членовете 
на комисията само с КЕП. 
Комуникацията между комисията и участниците по повод изпращане на протокола по чл. 54, ал. 7 от 
ППЗОП, искания за разяснения, обосновки и др. се провежда само през секция „Съобщения и разясне-
ния“. 
При достигане на етапа на отваряне на ценовите предложения, комисията следва стъпките, опи-
сани в инструкцията „Отваряне на ценови предложения на участниците в ЦАИС ЕОП“, публикувана 
в ЦАИС ЕОП Актуално. След настъпване на датата и часа за отваряне на ценовите предложения, 
председателят на комисията ги декриптира с натискането на бутона за декриптиране. В резултат 
ценовите предложения се визуализират в публичната преписка на поръчката в РОП. 
Когато комисията извърши всички действия в рамките на нейната компетентност и всички прото-
коли и доклад (ако е приложимо) са съставени и подписани и приложени в секция „Оценка на оферти-
те“, раздел „Протоколи и доклади“, председателят й предава работата на комисията с натискане на 
бутона „Към решение на възложителя“. 
В секция „Избор на изпълнител“ възложителят трябва да направи отбелязване за участника (ако 
има такъв), който е избран за изпълнител и да приложи финалното си решение по процедурата. При 
издадено решение за прекратяване, след влизане в сила на решението и публикуване на обявление за 
възложена поръчка, в секция „Параметри“ трябва да бъде натискат бутона „Прекрати поръчката“, за 
да се промени статуса на поръчката на „Прекратена“.
След въвеждане на всички предварително планирани модули в ЦАИС ЕОП, функционалностите й ще се 
обогатят, за да достигнат пълния си обем, в съответствие с чл. 39а, ал.2 от ЗОП. 

Глава тридесет и първа

ОСОБЕНИ ИЗИСКВАНИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРОННИ ОБ-

ЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОПИСАНИТЕ ФОРМИ И 

ИНСТРУМЕНТИ 

Специфични особености при създаване и работа с ДСП 

Разширени възможности за създаване на електронни обществени поръчки, съгласно Секция 5.2.3.6 от 
Ръководството за възложители на ЕОП.

Възложител има възможност да създаде 
Квалификационни система (КС) или Ди-
намични система за покупки (ДСП) из-
бирайки съответния процес от списъка 
с процедури.
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При избор на съответната опция, сис-
темата създава работното простран-
ство на съответната КС или ДСП.  

Възложителят дефинира системен пе-
риод за подаване на заявления в КС и 
ДСП, в рамките на който участниците 
могат да подават и оттеглят заявле-
ния, а възложителите, след оценка, да 
включват или не съответните стопан-
ски субекти в съответната КС / ДСП. 

ЦАИС ЕОП предоставя възможност за създаването на категории в рамките на КС / ДСП. Система-
та позволява създаването на поръчки с изпращане на покани само към включените участниците по 
дадена категория.

Възложителят има възможност да създаде категории в КС / ДСП в секция „Изисквания“ чрез кликване 
на бутон „Създай“ и избор на опция „Категории“ от активното меню в секция.

При избор на опцията, системата по-
казва модална карта за създаване на 
категории.

При кликване на бутон „Добави“ систе-
мата създава запис за категория с въз-
можност за задаване на име, описание и 
статус. Полето за име е задължително. 
В случай, че Възложителят не въведе 
име на категории, системата забраня-
ва запазването на списъка с категории.
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Важно: Всяка една категория има възможност за задаване на статус „Разрешена“ или „Забранена“. 
Категория със статус „Разрешена“ позволява на участниците да подават заявления за включване в 
конкретната категория, докато категория със статус „Забранена“ не позволява подаването на заяв-
ления за включване в съответната категория. Възложителят може да избере статус „Забранена“ за 
дадена категория, в случай на актуализиране на правилата и критериите за включване на участници 
в КС/ДСП и отпадане на съответната категория от обхвата на КС/ДСП

При успешно запазване на списъка с ка-
тегории, системата създава нова ин-
формационна карта „Категории“ в гор-
ната част на списъка с изисквания в КС 
/ ДСП. Категориите могат де се упра-
вляват чрез кликване върху картата или 
бутона „Промени“

Важно: Системата не предоставя възможност за създаване на повече от един списък с категории

При получаване на заявление за включване в КС / ДСП от страна на участник, възложителят авто-
матично получава достъп до заявлението в модул „Оценки“. Модул „Оценки“ в КС / ДСП е разделен 
условно на следните секции, в които са показани заявления със съответния статус:

• Нови – списък със заявления, които предстои да бъдат оценени от Възложителя
• Разглеждане – списък със заявления, които са в процес на оценяване
• Разгледани – списък с оценени заявления
• Невключени – списък с невключените в КС / ДСП заявления
• Включени - списък с включените в КС / ДСП заявления
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След подаване, заявленията на участниците постъпват в секция „Нови“. Чрез избор на опция „Оцени“ 
от активното меню на съответното заявление, системата показва екрана за оценка, в който възло-
жителя има възможност да оцени на заявлението.
След приключване на оценка на заявление за включване в КС / ДСП, системата автоматично пре-
мества заявлението на конкретния участник в секция „Разгледани“. При поставяне на курсора на 
мишката върху съответното заявление, системата показва опции за включване или невключване на 
конкретен участник в КС / ДСП. При избор на една от двете опции, системата показва потвържде-
ние и прехвърля заявлението в съответната секция.

От активното меню на заявлението, Възложителят има възможност да достъпи секция „Показване 
на историята“, от където има възможност да достъпи детайли за историята на заявлението на 
участника.

В случай че участникът изпраща заявление повторно или при актуализиране на изпратената от 
участника информация, възложителят има възможност да изтегли архив на предходното заявление 
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от съответния запис за подадено заявление в историята чрез кликване върху връзка „Изтегли заяв-
ление“.

Създаването на поръчка по КС / ДСП за покупки следва логиката на създаване на ВКИ по РС. За да 
стартира процеса възложителят избора бутон „Създай“ в списъка с ОП в секция „Поръчки по КС / 
ДСП“.

Системата показва модална карта за избор на категория, в която да бъде проведена конкретната 
ОП. В случай, че Възложителят не е дефинирал категории, системата пропуска тази стъпка.

Важно: Възложителят няма възможност да избира повече от една категория при създаване на по-
ръчка по КС / ДСП

След избор на категория, Възложителят трябва да избере процедура от списъка, по която ще бъде 
организиране конкретната ОП по РС / ДСП.
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Важно: При стартиране на поръчка по КС /ДСП ЦАИС ЕОП добавя автоматично всички включени 
участници в категорията или КС / ДСП в списък с участници, към които ще бъдат изпратени покани 
за участие в ОП по КС / ДСП. Публикуването на поръчката следва логиката на публикуването на 
стандартна ОП.

Важно: ЦАИП ЕОП позволява създаването на поръчки с обособени позиции по квалификационни сис-
теми от тип „Договаряне с предварителна покана за участие по КС“ и „Ограничена процедура по 
КС“ чрез избор на съответната опция от списъка за избор на вид процедура/обявление. Двата вида 
процедури са едноетапни с един единствен етап „Подаване на оферти“. За да стартира процедура 
от един от изброените типове, възложителят трябва да изпрати покани към стопанските субекти 
по начин описан в т. 5.2.2.10.2. „Изпращане на покана за участие към стопански субекти“.

При работата с посочените типове процедури, Възложителят добавя ръчно запис за съответната 
КС/ДСП , към която е свързана конкретната поръчка в поле „Свързани процедури/обявления в секция 
„Параметри“.
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Създаване на ДСП в конкретни стъпки (Секция 5.2.6.15 от Ръководството)

Стъпка 1: Възложителят достъпва ра-
ботното пространство на организация-
та и кликва върху бутон „Създай“.

Стъпка 2: Възложителят избира „Дина-
мична система за покупки“ от списъка с 
процедури и кликва върху бутон „Създай“

Стъпка 3: Системата препраща възло-
жителя към секция „Параметри“. Възложи-
телят трябва да попълни информация за 
името и описанието на поръчката, както 
и да въведе основен CPV код.
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Стъпка 4: Възложителят задава основни-
те параметри на поръчката както след-
ва:
В информационна карта „Основни параме-
три“

• Обект на поръчката (услуги, дос-
тавки или строителство) чрез из-
бор на опция от падащото меню

• Задаване на референтен номер в 
случай че е приложим

• Добавяне на Свързани процедури/
обявления

• В информационна карта „Прогнозна 
стойност“

• Прогнозна стойност
• Допустим брой цифри след десетич-

ната запетая (за валутата)
• Валута на поръчката

Стъпка 5: Възложителят добавя колеги 
към конкретна роля в поръчката през сек-
ция „Екип на Възложителя“

Стъпка 6: Възложителят задава изисква-
нията към участниците в поръчката чрез 
създаване на групи с изисквания и въпроси. 

Важно: Системата зарежда шаблонни из-
исквания, които могат да бъдат редакти-
рани от възложителя.

Стъпка 7: Възложителят задава показа-
тели за оценка на всеки един от въпро-
сите

Стъпка 8: Възложителят задава формула 
за оценка и подхода при отварянето  и 
оценяването на техническите и ценови-
те оферти в секция „Настройки на етапа“
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Стъпка 9: Възложителят задава график 
на поръчката

Важно: Като крайна дата за подаване на 
заявления за включване в ДСП следва да 
се посочва крайната дата на действие на 
ДСП. Системата автоматично задава на-
чална дата и част на периода на подаване 
на заявления или оферти при публикуване 
на поръчката в ОВ на ЕС или РОП.

Стъпка 10: Възложителят достъпва 
секция “Обявления и решения“ и добавя 
„Обявление за поръчка“ от списъка с фор-
ми в процедурата

Важно: В зависимост от конкретния слу-
чай, системата позволява добавяне на 
„Обявление за предварителна информа-
ция“, „Периодично индикативно обявление 
– комунални услуги“, „Обявление за поръчка 
– комунални

Стъпка 11: Възложителят попълва 
обявлението и след като се увери, че 
обявлението е коректно попълнено, за-
тваря прозореца на обявлението.

Важно: Системата индикира възложите-
ля, в случай че е пропуснал попълването на 
задължителни полета.

Стъпка 12: Възложителят добавя „Реше-
ние по чл. 22, ал. 1 от ЗОП“ от списъка с 
форми. 
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Стъпка 13: Възложителят попълва реше-
нието за откриване на процедура. 

Стъпка 14: Възложителят подписва ре-
шението с КЕП.

Стъпка 15: При успешно подписване на 
решението, системата активира бутон 
„Публикувай. При кликване на бутона, 
ЦАИС ЕОП изпраща обявлението за одо-
брение в системата а ОВ на ЕС, след кое-
то при одобрение на обявлението публику-
ва поръчката в РОП.

Важно: Системата позволява редакция 
на поръчката и обявлението в съответ-
ния законов срок, следвайки логиката оп-
исана в секция „Промяна на обществена 
поръчка“.

Специфични особености при съставяне и работа с електронни каталози (секция 5.7 от Ръко-
водството)

В секция „Каталози“ се съхраняват глобални, индивидуални и шаблонни електронни каталози за стоки, 
услуги или строителство. Секцията е достъпна чрез кликване върху елемент „Каталози“ от основ-
ното меню в контекста на организацията. Глобалните, индивидуалните и шаблонните електронни 
каталози се показват като вторични елементи в основното меню, непосредствено под елемент 
„Каталози“. 
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Глобални каталози

Глобалният електронен каталог в ЦАИС ЕОП съдържа Единна класификационна система – Общ тер-
минологичен речник (CPV) за обществени поръчки, която има за цел да стандартизира препратките 
и номенклатурите, използвани за описанието на обществените поръчки.
Глобалният каталог се състои от Основен терминологичен речник (ОТР) и Допълнителен термино-
логичен речник (ДТР).
Основният терминологичен речник е организиран в дървовидна структура, съдържаща CPV кодове, 
свързани с текст, описващ типа на доставките, строителните дейности или услугите, съставлява-
щи предмета на поръчката. Структурата на кода е, както следва:

• Първите две цифри определят разделите (XX000000);
• Първите три цифри определят групите (XXX00000);
• Първите четири цифри определят класовете (XXXX0000);
• Първите пет цифри определят категориите (XXXXX000);
•  Последните три цифри определят подкатегориите (00000ХХХ)

Допълнителният терминологичен речник е организиран в дървовидна структура и може да бъде из-
ползван за разширяване на описанието на предмета на поръчката. Елементите в речника се състо-
ят от код, съдържащ букви и цифри, със съответно текстово описание. Кодът от букви и цифри се 
състои от:

• Първо ниво, състоящо се от буква, съответстваща на раздел;
• Второ ниво, състоящо се от четири цифри, първите три от които обозначават подраздел, а 

последната служи за проверка.

Навигация и търсене в Глобални каталози

При избор на поделемент „Глобален“ от секция „Каталози“ се визуализира основната страница за 
работа с Глобални каталози.

Навигация

При първоначално зареждане на страницата, по подразбиране се осигурява възможност за работа с 
последната, най-актуална версия на Глобален каталог, която е съхранена в ЦАИС ЕОП.

119



Този документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общи-

ните, градовете и регионите за европейско сближаване”

Потребителят има възможност за преглед и навигация по каталоговото дърво на ОТР чрез избор на 
таб „Код ОТР“ и кликване върху иконата ▶ за разгръщане на дървовидната структура и преглед на 
елементите на каталога.

При избор на таб „Код ДТР“ потребителят има възможност за преглед и навигация по елементите на 
каталоговото дърво на ДТР, аналогично на работата с ОТР.

За преглед и навигация по съдържание 
(ОТР и ДТР) на предходни версии на Глоба-
лен каталог е необходимо да бъде избрано 
наименование на каталог от падащото 
меню „Избери версия“. 
Забележка: Предходни версии на Глобален 
каталог са достъпни за потребителя 
само за преглед и навигация по съдържа-
ние (ОТР и ДТР).
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Търсене

За търсене на елементи от каталоговото дърво на ОТР или ДТР за избрана версия на Глобален ка-
талог е необходимо потребителят да въведе ключова дума (с минимален брой символи 3) в полето за 
търсене. Осигурява се възможност за търсене в наименованието или кода на елемента.
Резултатите от търсене се визуализират като списък с възможност за преглед на код и наимено-
вание на елементите.

Актуализация на глобален каталог

Важно: Функционалностите в настоящата точка изискват достъп от потребители с права за 
управление на Глобален каталог.

Потребителят има възможност за актуализация на Глобалния каталог в ЦАИС ЕОП чрез избор на 
бутон „Импорт на глобален каталог“.

В отворения модален прозорец е необходимо да бъде въведена информация за новия Глобален каталог 
по отношение на:

• Име на Глобален каталог – въвеждане на свободен текст в поле „Име“.
• Съдържание на Глобален каталог – избор на валиден файл чрез кликване върху бутон „Избери 

файл“ в поле „Прикачване на файлове“.
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Забележка: Критериите за валидност на файл за актуализация на Глобален каталог в ЦАИС ЕОП 
са следните:

• Формат - MS Excel .xlsx или .xls файлови формати
• Структура:

- Sheet 1 със следните колони:
• CODE – съдържаща ОТР (CPV) кодове;
• BG – съдържаща наименование на елементите от каталоговото дърво на български език
• EN – съдържаща наименование на елементите от каталоговото дърво на английски език

- Sheet 2 със следните колони:
• CODE – съдържаща ДТР (CPV) кодове
• BG – съдържаща наименование на елементите от каталоговото дърво на български език
• EN – съдържаща наименование на елементите от каталоговото дърво на английски език

При кликване върху бутон „Запази“ съдържанието на избрания валиден файл се съхранява в ЦАИС ЕОП 
като нова и най-актуална версия на Глобален каталог, която е достъпна за преглед и работа от по-
требителите на системата със съответните права за достъп.
В случай че файлът за актуализация на Глобален каталог не отговаря на критериите за валидност, 
системата визуализира в лентата за известия предупредително съобщение за грешка.

Индивидуални каталози

Индивидуалният електронен каталог представлява персонализиран списък, съставен от елементи 
на Глобален каталог. Потребителят има възможност за избор на предпочитани от него елементи и 
тяхното детайлно описание. При избор на поделемент „Индивидуален“ от секция „Каталози“ се визуа-
лизира основната страница за работа с индивидуални каталози.

Индивидуалните каталози са достъпни за преглед от всички потребители от съответната органи-
зация. Потребителите, които имат права за управление на индивидуални каталози, имат възможност 
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и да създават, редактират и изтриват каталози.

Преглед на индивидуални каталози
Списък с индивидуални каталози

В основната страница потребителят има възможност за преглед на списък със съществуващи инди-
видуални каталози, както и информация за всеки от каталозите по отношение на:

• Име на индивидуален каталог;
• Име на глобален каталог, от който е създаден съответният индивидуален каталог;
• Дата на създаване на индивидуален каталог;
• Статус на индивидуален каталог – активен/ неактивен.

Забележка: Статусът на всеки индивидуален каталог се променя автоматично от системата при 
актуализация на глобален каталог. Индивидуалните каталози, които са създадени от глобален ката-
лог, който вече не е актуален, приемат статус „Неактивен“. Тези каталози могат да бъдат преглеж-
дани от потребителя и служат само като референция.

Елементи на индивидуален каталог

При избор на бутон „Преглед“ от активното меню на избран индивидуален каталог се отваря модален 
прозорец, в който потребителят има възможност за преглед на елементите на каталога.

Детайли за елемент от индивидуален каталог

Детайлното описание на избран елемент от индивидуален каталог е достъпно чрез кликване върху 
бутон „Преглед“ от активното меню за елемента.
Отваря се самостоятелен модален прозорец, в който потребителят има възможност за преглед на 
въведените детайлни характеристики за избрания елемент от индивидуалния каталог.
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Създаване на индивидуален каталог

Всеки потребител със съответни права за управление на индивидуални каталози има възможност 
за създаване на нов индивидуален каталог чрез избор на бутон „Създай“ от основната страница за 
работа с индивидуалните каталози.
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Отваря се модален прозорец „Създай индивидуален каталог“, в който потребителят е необходимо да 
попълни име за новия индивидуален каталог.

При избор на бутон „Създай“ новият индивидуален каталог се съхранява в ЦАИС ЕОП със статус 
„Активен“. Успешният запис в системата се индикира чрез визуализиране на съобщение в лентата 
за известия. 
Новият индивидуален каталог е достъпен от списъка със съществуващи каталози в основната 
страница "Индивидуални каталози". Чрез кликване върху бутон „Редакция“ от активното меню на 
новосъздадения индивидуален каталог се отваря страницата на каталога, в която потребителят 
има възможност за добавяне на елементи към новия индивидуален каталог.

Добавяне на елементи в индивидуален каталог

Добавянето на елементи към нов индивидуален каталог се извършва от страницата на каталога 
чрез избор на бутон „Добави“.

Отваря се модален прозорец "Допълнителна информация", съдържащ каталогово дърво ОТР на акту-
алния Глобален каталог в ЦАИС ЕОП, както и форма за търсене на елементи в него.

Потребителят има възможност за търсене на елементи в Глобален каталог чрез:

• навигация в самото каталогово дърво или
•  въвеждане на ключова дума за код или наименование на елемент в полето за търсене.

Когато се извършва търсене по ключова дума, резултатите се визуализират като списък с възмож-
ност за преглед на код и наименование на елементите.
Всеки избран елемент от каталоговото дърво или от списъка с резултати от търсене може да бъде 
добавен като нов елемент към индивидуалния каталог чрез кликване върху бутон „Добави“. 

След избор на бутон „Добави“ се отваря модален прозорец „Детайли“ за въвеждане на по-детайлна 
информация описваща избрания елемент:

•  Код ОТР – код по Основен терминологичен речник (CPV код), който е предварително попълнен 
и не може да бъде редактиран от потребителя;

•  Наименование ОТР – наименование на елемента съгласно Основният терминологичен речник, 
който е предварително попълнен и не може да бъде редактиран от потребителя;
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• Допълнителен код ДТР – възможност за въвеждане на код чрез избор на елемент от каталого-
вото дърво на Допълнителен терминологичен речник. Възможно е добавяне на повече от един 
код за описание;

•  Друг код – допълнителен код, описващ елемента;
•  Име – възможност за въвеждане на наименование на елемента, различно от наименование по 

ОТР;
•  Описание – възможност за въвеждане на по-детайлно описание за избрания елемент;
•  Мярка – мярка за елемента (напр. брой, пакет, килограм, литър и др.);
•  Количество – количество за елемента;
•  Цена – единична цена за елемента;
•  Документ – възможност за прикачване на файл към описанието на елемента чрез избор на 

бутон „Добави“.

При избор на бутон „Запази“ избраният елемент се добавя към съдържанието на индивидуалния 
каталог. Успешният запис се индикира за потребителя чрез ново съобщение в лентата за известия 
с потвърждение, че индивидуалният каталог е актуализиран успешно.
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Добавяне на формули в индивидуален каталог

Добавянето на формули към индивидуален каталог се извършва от страницата на каталога, таб 
„Формули на каталога“,  чрез избор на бутон „Добави формула“. 
Отваря се модален прозорец "Добави формула", в който потребителят въвежда формулата, която 
желае да бъде запазена в каталога.

Формулите се съхраняват на ниво индивидуален каталог, т.е. отнасят се за целият каталог, като 
във всеки индивидуален каталог могат да бъдат добавени (записани) няколко формули.

Прилагането на формулите се извършва при експорта на индивидуалния каталог в MS Excel файл.

Редакция на индивидуален каталог

Потребителят има възможност за редакция на съществуващ индивидуален каталог чрез избор на 
бутон „Редакция“ от активното меню на избран каталог в основната страница за работа с индиви-
дуални каталози.

Забележка: Достъпни за редакция са само индивидуални каталози със статус „Активен“. 
Отваря се страницата на избрания индивидуален каталог.

Потребителят има възможност за:

• добавяне на нови елементи към каталога (виж. „Добавяне на елементи в индивидуален ката-
лог“);
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• редакция на името на индивидуалния каталог - името на каталога се изписва в поле за редакция 
и може да бъде променяно чрез избор на бутон „Редакция“. 

• Приемането или отказа от редакция се извършват със съответните бутони разположени вляво 
от полето (✓ и Х). 

• създаване на шаблонен каталог (виж. т. „Създаване на шаблонен каталог“);
• копиране на каталог (виж. т. „Копиране на индивидуален каталог“).

Редакция на елемент от индивидуален каталог

Когато избран индивидуален каталог е в режим на редакция (страницата на индивидуалния каталог 
е достъпена чрез избор на бутон „Редакция“ от активното меню в основната страница за работа 
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с индивидуални каталози), потребителят има възможност за редакция на характеристиките на от-
делните елементи от каталога чрез избор на бутон „Редакция“ от активното меню в реда на избран 
елемент. 

Отваря се модален прозорец "Детайли" с възможност за актуализация на детайлната информация за 
описание на елемента.
Забележка: полета „Код ОТР“ и „Наименование ОТР“ са служебни и са заключени за редакция от по-
требителя.

Потребителят записва направените промени по характеристиките на елемента от индивидуалния 
каталог след кликване върху бутон „Запази“. Успешният запис се индикира чрез визуализиране на съ-
общение в лентата за известия.

Редакция на формула от индивидуален каталог

Когато избран индивидуален каталог е в режим на редакция, потребителят има възможност за ре-
дакция на формула от каталога чрез избор на бутон „Редакция“ от активното меню в реда на избрана 
формула.
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Отваря се модален прозорец "Редакция на формула" с възможност за актуализация на въведената 
в каталога формула. 

Потребителят записва направените промени след кликване върху бутон „Запази“. Успешният за-
пис се индикира чрез визуализиране на съобщение в лентата за известия.

Копиране на Индивидуален каталог

Копирането е създаване на идентично копие на съществуващ индивидуален каталог. Бутон „Копиране 
на каталог“ е достъпен от страницата на избран индивидуален каталог в режим на редакция (стра-
ницата на каталога е достъпена чрез избор на бутон „Редакция“ от активното меню в основната 
страница за работа с индивидуални каталози). 
В поле „Име“ на отворения модален прозорец „Копиране на каталог“ е необходимо да бъде попълнено 
име за новия индивидуален каталог. 

При избор на бутон „Създай“ се визуализира предупредително съобщение за копиране на индивидуален 
каталог, с възможност потребителят да потвърди или откаже копирането. 
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При потвърждаване на копирането, новият индивидуален каталог се съхранява в ЦАИС ЕОП със ста-
тус „Активен“. В лентата за известия се визуализира ново съобщение с потвърждение, че каталогът 
е копиран успешно.

Забележка: Копиране на избран индивидуален каталог може да бъде направено само, ако каталогът 
е със статус „Активен“.

Изтриване на индивидуален каталог

Потребителите със съответни права за управление на индивидуални каталози имат възможност 
за изтриване на индивидуален каталог. Бутон „Изтрий“ е достъпен от активното меню на избран 
каталог в основната страница за работа с индивидуални каталози. 
Визуализира се предупредително съобщение за изтриване на индивидуален каталог с възможност 
потребителят да потвърди или откаже изтриването. 
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При потвърждаване на изтриването избраният индивидуален каталог е недостъпен за работа в 
ЦАИС ЕОП. В лентата за известия се визуализира ново съобщение с потвърждение, че каталогът е 
изтрит успешно.

Изтриване на елемент от индивидуален каталог

Потребителите със съответни права за управление на индивидуални каталози имат възможност за 
изтриване на елемент от индивидуален каталог. Бутон „Изтрий“ е достъпен от активното меню на 
избран елемент от индивидуален каталог. 
Визуализира се предупредително съобщение за изтриване на избрания елемент с възможност потре-
бителят да потвърди или откаже изтриването. 

При потвърждаване на изтриването, избраният елемент се изтрива от съдържанието на индивиду-
алния каталог. В лентата за известия се визуализира ново съобщение с потвърждение, че елемен-
тът е изтрит успешно.

Изтриване на формула от индивидуален каталог

Потребителите със съответни права за управление на индивидуални каталози имат възможност за 
изтриване на формула от индивидуален каталог. Бутон „Изтрий“ е достъпен от активното меню на 
избрана формула от индивидуален каталог. 
Визуализира се предупредително съобщение за изтриване на избрана формула с възможност потре-
бителят да потвърди или откаже изтриването.
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При потвърждаване на изтриването, формулата се изтрива от съдържанието на индивидуалния 
каталог. В лентата за известия се визуализира ново съобщение с потвърждение, че формулата е 
успешно изтрита.

Експорт на индивидуален каталог

Потребителите имат възможност за експорт на избран индивидуален каталог и неговото съдър-
жание (елементи и детайлна информация за тях, както и формули към каталог). Бутон „Експорт“ е 
достъпен от активното меню на избран каталог в основната страница за работа с индивидуални 
каталози. 
След приключване на експорта, индивидуалния каталог (елементи) автоматично се съхранява в 
нов MS Excel файл (.xlsx формат) със следното съдържание (колони):

• Код ОТР;
• Наименование ОТР;
• Име;
• Друг код;
• Описание;
• Допълнителен код ДТР;
• Мярка;
• Количество;
• Цена.
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Забележка: Ако в индивидуалния каталог има записани формули, то при експорт на каталога, те се 
прилагат автоматично и се визуализират като отделна колона. Всяка формула представлява отдел-
на колона в експортираната Ексел таблица.

Шаблонни каталози

Шаблонният каталог в ЦАИС ЕОП представлява типов индивидуален каталог (образец), който може 
да бъде използван от всички потребители на системата.
Създаването и администрирането на шаблонни каталози може да бъде осъществявано само от по-
требители на системната организация със съответни права.
При избор на поделемент „Шаблонен“ от секция „Каталози“ се визуализира основната страница за 
работа с шаблонни каталози

Преглед на шаблонни каталози
Списък с шаблонни каталози

В основната страница потребителят има възможност за преглед на списък със съществуващи ша-
блонни каталози, както и информация за всеки от каталозите по отношение на:

• Име на шаблонен каталог;
• Име на Глобален каталог;
• Дата на създаване на шаблонен каталог;
• Статус на шаблонен каталог – активен/ неактивен.

Забележка: Статусът на всеки шаблонен каталог се променя автоматично от Системата при ак-
туализация на Глобален каталог. Шаблонните каталози, които са създадени от Глобален каталог, кой-
то вече не е актуален, получават статус „Неактивен“. Тези каталози могат да бъдат преглеждани 
от потребителя и служат само като референция.

Елементи на шаблонен каталог

При избор на бутон „Преглед“ от активното меню на избран шаблонен каталог се отваря модален 
прозорец, в който потребителят има възможност за преглед на елементите на каталога

Детайли на елемент от шаблонен каталог

Детайлното описание на избран елемент от шаблонен каталог е достъпно чрез кликване върху бу-
тон „Преглед“ от активното меню за елемента. 
Отваря се самостоятелен модален прозорец, в който потребителят има възможност за преглед на 
въведените детайлни характеристики за избрания елемент от шаблонния каталог.

Създаване на шаблонен каталог:
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Важно: Функционалностите в настоящата точка изискват достъп от потребители с права за упра-
вление на шаблонен каталог.
Всеки индивидуален каталог, от който бъде създаден шаблонен каталог, престава да съществува 
като индивидуален каталог (т.е. не е наличен и достъпен за работа в списъка с индивидуални ката-
лози). В случай че потребителят желае да продължи използването му като индивидуален каталог, е 
необходимо да копира създадения шаблонен каталог и да го съхрани в ЦАИС ЕОП като нов индивиду-
ален каталог.

Потребителят има възможност за създаване на шаблонен каталог в ЦАИС ЕОП чрез избор на бутон 
„Създай шаблонен каталог“, който е достъпен от страницата на избран индивидуален каталог в 
режим на редакция.

Визуализира се предупредително съобщение за създаване на шаблонен каталог, с възможност потре-
бителят да потвърди или откаже създаването му. 

При потвърждаване на създаването, новият шаблонен каталог се съхранява в ЦАИС ЕОП със статус 
„Активен“ и е достъпен за всички потребители на системата. Новосъздаденият шаблонен каталог 
е идентичен с индивидуалния каталог от който е създаден, включително наименование, всички еле-
менти и техните детайли.
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След създаване на шаблонен каталог неговото съдържание не може да бъде редактирано от потре-
бителите.

Копиране на шаблонен каталог

Потребителят има възможност да копира избран от него шаблонен каталог чрез бутон „Копиране 
на каталог“, който е достъпен от активното меню на каталога в основната страница за работа с 
шаблонни каталози. Копираният шаблонен каталог и всички негови елементи се записва в системата 
като нов индивидуален каталог.
Забележка: Достъпни за копиране са само шаблонни каталози със статус „Активен“. 
В поле „Име“ на отворения модален прозорец „Копиране на каталог“ е необходимо да бъде попълнено 
име за новия индивидуален каталог. 

При избор на бутон „Създай“, се визуализира предупредително съобщение за копиране на избрания 
шаблонен каталог и записа му в системата, с възможност потребителят да потвърди или откаже 
копирането. 

При потвърждаване, новият индивидуален каталог се съхранява в ЦАИС ЕОП със статус „Активен“. 
В лентата за известия се визуализира ново съобщение с потвърждение, че каталогът е копиран 
успешно.

Изтриване на шаблонен каталог

Потребителите имат възможност за изтриване на шаблонен каталог чрез бутон „Изтрий“, който 
е достъпен от активното меню на избран каталог в основната страница за работа с шаблонни 
каталози. 
Визуализира се предупредително съобщение за изтриване на шаблонен каталог с възможност потре-
бителят да потвърди или откаже изтриването. 

136



Този документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общи-

ните, градовете и регионите за европейско сближаване”

При потвърждаване на изтриването, избраният шаблонен каталог е недостъпен за работа в ЦАИС 
ЕОП. В лентата за известия се визуализира съобщение с потвърждение, че каталогът е успешно 
изтрит.

Експорт на шаблонен каталог

Потребителите имат възможност за експорт на избран шаблонен каталог и неговото съдържание 
(елементи и детайлна информация за тях). Бутон „Експорт“ е достъпен от активното меню на из-
бран каталог в основната страница за работа с шаблонни каталози. 

След приключване на експорта, шаблонният каталог (елементи) автоматично се съхранява в нов MS 
Excel файл (.xlsx формат) със следното съдържание (колони):

• Код ОТР;
• Наименование ОТР;
• Име;
• Допълнителен код;
• Описание;
• Допълнителен код ДТР;
• Мярка;
• Количество;
• Цена.
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Глава тридесет и втора

ОСОБЕНИ ИЗИСКВАНИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА СТОПАНСКИ СУБЕКТИ НА ЕЛЕКТРОННИ 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА  ОПИСАНИТЕ ФОРМИ И 

ИНСТРУМЕНТИ 

Специфични особености при участие в създадени от възложителите ДСП

В Секция 5.2.4.5 от Ръководството е представен процеса на подаване на заявление за включване 
в Квалификационни системи (КС)  и Динамични системи за покупки (ДСП). Заявяването за участие 
и добавянето на КС и ДСП от страна участника следва стандартната логика за добавяне на ОП в 
профила на участника.
Заявленията за включване в КС / ДСП притежават следните разлики спрямо предложенията / офер-
тите подавани в ОП:

• Заявленията в КС / ДСП не се криптират и участникът не запазва ключ за декриптиране на 
заявлението

• Подаването и оттеглянето на заявление в КС / ДСП е възможно пред целия срок на валидност 
на КС / ДСП

•  Заявленията за включване в КС / ДСП са достъпни оценка за възложителя веднага след изпра-
щането им

• Възложителят има възможност да дефинира категории, а участникът да избере една или някол-
ко категории, в които да бъде включен.

В случай, че възложителят е дефинирал категории в съответната КС / ДСП, системата показва 
допълнителна информационна карта „Категории“ в списъка с изисквания в заявлението на участника. 
Участникът трябва да избере поне една категория, в която да бъде включен.

Избор на категория се извършва чрез кликване върху бутон „Избрани категории“. При кликване сис-
темата показва модална карта със списък с дефинираните от възложителя категории. Участникът 
избира тези категории, в които би желал да бъде включен.
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След оценяване на заявлението и решението за включване или не в КС / ДСП от страна на възложите-
ля, ЦАИС ЕОП показва индикация за решението на Възложителя чрез съответния статус в горната 
част на страницата на заявлението.

Важно: В случай че участникът е включен в КС / ДСП и желае да оттегли или промени детайли по 
заявлението си, ЦАИС ЕОП няма да разреши извършване на действието. Участникът трябва да из-
прати съобщение през системата на възложителя, в което да поиска от последния да позволява от-
тегляне на съответната оферта. В този случай Възложителят изключва заявлението от КС / ДСП, 
а ЦАИС ЕОП позволява на участника да оттегли заявлението си и да внесе необходимите корекции.
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