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ЧАСТ ПЪРВА
ПРАВНА УРЕДБА. ПРИЛОЖИМОСТ НА СЪВМЕСТНОТО ВЪЗЛАГАНЕ
Глава първа
ПРАВНА УРЕДБА, УРЕЖДАЩА СЪВМЕСТНОТО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Възлагането на обществени поръчки е регламентирано в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и
в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Това са двата нормативни
акта, които съдържат цялата обща правна уредба на обществените поръчки.
Правната уредба на съвместното възлагане е оскъдна. В чл. 8 от ЗОП е предвидена възможността
за съвместно възлагане на обществени поръчки от двама или повече възложители, като чл. 9 от ЗОП
дори допуска участие на възложител/и от друга държава.
Съвместното възлагане изисква сключване на нарочно споразумение между участващите възложители. Всички други общи правила за възлагане на обществени поръчки за доставки, услуги и строителство по ЗОП и ППЗОП се прилагат в цялост и при съвместните поръчки.
Тъй като общините са възложители по чл. 5, ал.2 от ЗОП, когато участват в съвместно възлагане
(без значение дали с публични/секторни възложили или със субекти, които не са възложители по ЗОП),
те са длъжни да прилагат по-строгите законови правила, валидни за публичните възложители.
Настоящият наръчник проследява основните въпроси, свързани със съвместното възлагане на обществени поръчки, 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.
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. То
се прилага и при съвместно възлаганите обществени поръчки.
В съответствие с § 131, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП (ПЗР на ЗОП), възложителите на обществени поръчки започват задължителното използване на електронната платформа 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 задължение 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, включително съвместните, 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.
Важно ! Съвместно възлагане на обществени поръчки след 14.06.2020 г. е възможно само чрез използване на ЦАИС ЕОП.
Електронната платформа по чл. 39а, ал.1 от ЗОП е приложима за конкретните действия по възлагане, но не и при сключване на задължителното споразумение по чл. 8, ал.1 от ЗОП.
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Глава втора
ХИПОТЕЗИ НА ПРИЛОЖИМОСТ НА СЪВМЕСТНОТО ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Допустимостта на съвместно възлагане на обществени поръчки е предвидена в чл. 8 от ЗОП. Тя
произтича от обстоятелството, че независимо дали конкретна обществена поръчка се възлага от
един възложител при пълно спазване на ЗОП и ППЗОП или от няколко възложителя при същите условия, е без значение.
В практиката възникват много хипотези, които налагат обединяване усилията на двама или повече
възложители за постигане на резултат от общ интерес. При общините, поради близостта им (когато граничат една с друга), както и поради общите им функции и задачи, могат да възникнат различни
хипотези, при които обединяването на усилията им за избор на изпълнител на даден вид доставки, услуги или строителство е обосновано. В някои случаи съвместното възлагане може да е единствения
способ за реализация на дадена дейност (напр. поради съсобственост, липса на достатъчен ресурс
за финансиране от един възложител и др.).
Безспорно съвместното възлагане спестява време за провеждане на поредица от възлагания от
различните възложители. При някои дейности е възможно обединените потребности да доведат до
по-голям обем на поръчката и да предизвикат интереса на повече стопански субекти в сравнение на
възлагането й от всеки възложител поотделно.
Не на последно място, когато община с по-голям екип и опит възлага съвместно с по-малки общини,
това може да повлияе положително върху административния капацитет на по-малките възложители.
В практиката на общините вече има натрупана практика за съвместно възлагане. Често пъти то
е свързано с необходимост от експлоатация на общ ресурс – напр. пътна мрежа1, депо за отпадъци23
или с кандидатстване/изпълнение на общ проект4, вкл. финансиран със средства от Европейския
съюз. Няма пречка само част от дадена обществена поръчка да се възлага съвместно – напр. конкретна обособена позиция, а другата й част да обезпечава само нуждите на възложителя, който я
провежда.5
Съвместното възлагане има потенциал да бъде прилагано и в много други области от общ интерес
на общините – напр. избор на доставчик на електрическа енергия, услуги по зимно почистване на
общинската пътна мрежа, услуги по сметопочистване и сметоизвозване в по-малки общини и др.
Общините като възложители на обществени поръчки имат интерес активно да търсят възможности за съвместно възлагане. Подобен подход е напълно обоснован, тъй като спестява време за
провеждане на множество отделни процедури с еднакъв предмет. По-малките общини могат да се
възползват от капацитета на по-големи общини, за да възложат дейности, за които не разполагат с
експертиза или с достатъчен ресурс. На практика, всяка дейност, която се възлага в повече от една
община може да бъде предмет на съвместно възлагане.
Разбира се, не бива възможностите за съвместно възлагане с участието на община да се свежда
само до сътрудничество с други общини. По смисъла на ЗОП съвместно ще е и възлагането на поръчка между кмет на общината и ръководител на самостоятелна структура (юридическо лице), финан1 Открита процедура с УИН 01037-2018-0004 с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни
разписания по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на общините
Антон, Златица, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“
2 Открита процедура УИН 00098-2018-0006 с предмет „Изпълнение на инженеринг – проектиране и строителство по проект
„Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РУСО – Гоце Делчев“; „Избор на изпълнител за управление, стопанисване и експлоатация на сепарираща инсталация за
нуждите на общините Хитрино, Каолиново и Венец“
3 Открита процедура УИН 00118-2020-0014 с предмет „Избор на оператор за експлоатация, мониторинг и поддръжка на Регионално депо за неопасни отпадъци на общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа“
4 Съвместно възлагане между шест общини за изпълнение на проект „Българските общини работят заедно за подобряване
качеството на атмосферния въздух“
5 Открита процедура УИН 00073-2020-0038 с предмет „Почистване и осигуряване на проводимост на речните корита и бреговете на река Янтра и река Негованка в критични участъци на територията на Община Велико Търново по обособени позиции“
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сирано от общинския бюджет, ако то е самостоятелен възложител по ЗОП – напр. музей, библиотека,
училище и др. Ако кметът на общината като първостепенен разпоредител не „изземе“ възлагането
на такава поръчка на основанието по чл. 7, ал.3 от ЗОП, тя ще трябва да се възлага като съвместна,
при спазване на правилата на чл. 8, ал.1 от ЗОП.
Важно ! Съвместно е всяко възлагане на поръчка, в което участва повече от един самостоятелен
възложител по ЗОП, без оглед на вида му – публичен или секторен. Възможно е и съвместно възлагане
между възложители по ЗОП и субекти, които не са в обхвата на закона.
ЧАСТ ВТОРА
ПОДГОТОВКА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, КОЯТО СЕ ВЪЗЛАГА СЪВМЕСТНО
Глава трета
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТНО ВЪЗЛАГАНЕ
В чл. 8, ал.1 от ЗОП е предвидено, че двама или повече възложители могат да сключат споразумение
за съвместно възлагане на обществена поръчка, в което се уреждат всички организационни, технически и финансови въпроси, свързани с провеждането на процедурата, сключването на договорите,
разпределението на строителството, доставките или услугите, които са предмет на поръчката.
Т.е. конкретна поръчка може да се възлага съвместно само, ако преди това участващите възложители са сключили помежду си споразумение по чл. 8, ал.1 от ЗОП. Едно споразумение може да се отнася
до възлагането на поредица от съвместни поръчки. При общините е възможно сключването на такова споразумение да изисква произнасяне на Общинския съвет.6
Споразумението трябва да урежда поредица от въпроси:
• организационни – какъв подход за възлагане ще бъде избран – един от възложителите ще се
ангажира сам с възлагането на поръчката и ще поеме водеща роля; ще бъдат изготвени общи
условия и изисквания за параметрите на поръчки от общ интерес и всеки възложител ще се
ангажира сам да ги проведе; всички актове по общата поръчка ще се подписват от всички
възложители заедно.
По-често при съвместно възлагане един от възложителите поема активна роля и се съгласява да
открие и проведе процедурата/ите от общ интерес. В този случай споразумението по чл. 8, ал.1 от
ЗОП играе и роля на овластяване на този възложител да проведе възлагането от името и на другите
участващи възложители. По този начин последните се освобождават от ангажимент във връзка с
възлагането, като се счита, че за възлагането на тяхната част от поръчката са спазили закона.
Макар, че обществената поръчка ще се провежда от един от възложителите, това не лишава другите от право да участват в подготовката на условията за участие и изпълнение. Възможно е това
да става в рамките на работна група с участници от различните общини или водещият възложител
да изготви условията, а другите да имат право на бележки и коментари. В тази връзка трябва да се
отчита, че всички възложители отговарят за законосъобразното откриване и провеждане на общата поръчка/и, вкл. за заложените условия.
Обичайно е страните да се съгласяват, че всеки ще определи свой представител като член на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите.
Необходимо е да се уговори предварително колко на брой договори ще бъдат сключени в резултат
от процедурата/възлагането. Ако резултатът от съвместното възлагане може да бъде разделен,
е подходящо за частта на всеки от участващите да се обособи позиция, за да може да се сключи
отделен договор, вкл. от съответния възложител. Този вариант е най-лесен за прилагане, тъй като
има ясно разграничение за това кой ще получи и плати за резултата. Ако предметът на съвместно
възлаганата поръчка е неделим, се сключва един договор, като в споразумението по чл. 8, ал.1 от ЗОП
6 https://www.dupnitsa.bg/currentNews-1238-newitem.html - Решение № 153/10.11.2017 г. на Общински съвет Дупница за сключване на
споразумение по чл. 8, ал.1 от ЗОП
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се уговаря кой от възложителите с какъв финансов ресурс участва.
Важно ! При действието на ЦАИС ЕОП, водещият възложител по споразумението по чл. 8, ал.1 от
ЗОП създава съвместната поръчка в своя профил. Налице е възможност другите възложители да
бъдат допуснати да проследяват подготовката на поръчката. В секция „Екип на поръчката“, раздел
„Други организации с достъп до поръчката“, възложителят може да добави другите възложители
(всички трябва да имат профил в ЦАИС ЕОП). В резултат от това администраторите на профилите
на другите възложители влизат в ролята „Наблюдатели“ и получават достъп до поръчката. Ако служители на другите възложители ще участват като членове на комисията, присъединените в ролята
на наблюдатели могат директно да се бъдат определяни за такива в платформата.
• технически – тези въпроси до известна степен се смесват с организационните, но могат да
имат отношение към разпределянето на резултата от изпълнението, упражняването на контрол от всеки от участващите възложители и др.
• финансови – тези въпроси задължително трябва да се уредят в споразумението по чл. 8, ал.1
от ЗОП. Те имат отношение към това кой възложител с какви средства ще участва във финансирането на поръчката и по какъв начин – директно ли ще се разплаща с изпълнителя или
ще възстановява разходи на водещия възложител при съвместното възлагане. Ако условията
на поръчката ще предвиждат авансови плащания, страните по споразумението трябва да се
уговорят и как ще участват в осигуряването на средства да аванса.
• други – страните по споразумението могат да уредят и всякакви други въпроси, които смятат,
че е необходимо, за да осигурят законосъобразно възлагане на обществената поръчка/и от общ
интерес.
Важно ! Когато съвместните обществени поръчки ще се възлагат в изпълнение на проект, вкл.
финансиран със средства от ЕС, понякога елементите на споразумението по чл. 8, ал.1 от ЗОП са
инкорпорирани в споразумението за партньорство. В този случай е подходящо основанията за сключване на това споразумение да обхващат и чл. 8, ал.1 от ЗОП.
Съгласно чл. 8, ал.2 от ЗОП, независимо от сключеното споразумение и уговорения начин на възлагане
всички възложители отговарят за законосъобразността на процедурата/възлагането. Този принцип
е справедлив, тъй като обичайно един от възложителите се ангажира с дейностите по организиране
и провеждане на общата поръчка. Ако в условията й са налице нарушения, не е правилно за тях да
отговаря само възложителят, издал решението за откриване на процедурата. Ако за нарушенията се
следва административнонаказателна отговорност, всеки от участващите възложители ще понесе
такава част от наказанието, какъвто дял от изпълнението на общата поръчка ще получи.
Възможно е в дадена обществена поръчка една част да се възлага съвместно, а друга – само за нуждите на възложителя, който открива и провежда процедурата. Тогава отговорността на другите
възложители се разпростира само върху частта от поръчката, която се възлага съвместно и то
съответно на дела им (арг. чл. 8, ал.3 от ЗОП).
Важно ! Сключеното споразумение по чл. 8, ал.1 от ЗОП не подлежи на публикуване в РОП и профила
на купувача на който и да е от участващите възложители.
Възможно е съвместно възлагане и с възложители от други държави при спазване на правилата по
чл. 9 от ЗОП.
При наличие на сключено споразумение по чл. 8, ал.1 от ЗОП, възлагането на конкретната поръчка/и
се извършва при спазване на общите правила на ЗОП и ППЗОП според реда за възлагане, който ще
се приложи. Най-често за съвместните обществени поръчки се провежда публична и конкурентна
процедура по ЗОП – напр. открита процедура, публично състезание.
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Глава четвърта
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Съгласно чл. 3, ал.1 от ЗОП, доставките, услугите и строителството са трите възможни обекта
на обществени поръчки. Това правило се отнася и до обществените поръчки, които се възлагат
съвместно.
Доставка на стоки
Особеност на доставките като обект на обществени поръчки е обстоятелството, че те се отнасят само до стоки, т.е. до движими вещи. Доставката на стоки по ЗОП може да се реализира чрез
различни видове сделки - покупка, лизинг, наем или финансов лизинг, със или без право на закупуване.
Като обществена поръчка за доставка се разглежда и тази, при която е необходимо изпълнителят
да извърши и допълнителни дейности, свързани с употребата на стоката, напр. инсталационни или
монтажни работи, тестване на машини и съоръжения и др.
Видове услуги
ЗОП предвижда два вида услуги, които се възлагат чрез обществени поръчки. Единият вид са услугите по Приложение № 2 към ЗОП, а другите са всички останали услуги, които не попадат в посоченото
приложение.
Важно ! Услугите по Приложение № 2 са изрично и изчерпателно изброени, вкл. с посочване на приложимия за тях CPV код, поради което разширително тълкуване и прилагане е недопустимо (напр. за
услуги с близки кодове).
За услугите по Приложение № 2 в ЗОП са предвидени редица по-облекчени правила за възлагане. Услугите, които не попадат в Приложение № 2, са други услуги, като за тях се прилагат общите правила
за възлагане по ЗОП.
Разновидности на строителството по ЗОП
Строителството по ЗОП има две разновидности:
• изпълнение или проектиране и изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите
по приложение № 1 към ЗОП (чл. 3, ал.1, т.1, б. „а“ от ЗОП);
• изпълнение или проектиране и изпълнение на строеж (чл. 3, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗОП).
Важно ! Като строителство се третира както възлагането само на строително-монтажни или
строително-ремонтни работи, така и комбинирането им с услуга по проектиране за същия обект.
Това правило намира приложение и при двете разновидности на строителството по ЗОП.
Съчетанието на проектиране и строителство е т.нар. „инженеринг“, макар този термин вече да не
се употребява в ЗОП.
Възложителите имат право на преценка дали да възложат услугата по проектиране предварително
или да я комбинират със строителството. Отделното възлагане на проектиране като обществена
поръчка за услуга не представлява разделяне в нарушение на забраната по чл. 21, ал.15 от ЗОП.
Основната разлика между двете разновидности на строителството по ЗОП е, че при втората,
тази по чл. 3, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗОП, резултатът от изпълнението е строеж. Съгласно § 2, т. 51 от
Допълнителните разпоредби на ЗОП, „строеж“ е резултатът от строителни работи или дейности
в областта на строителството, който е достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или
техническа функция.
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Важно ! Наличието в ЗОП на легална дефиниция за „строеж“ изключва приложимостта на легални
дефиниции на същото понятие от други нормативни актове (напр. § 5, т. 38 от ДР на ЗУТ), които
съществуват или биха се появили в бъдеще.
При подготовка на обществена поръчка за строителство е от особена важност правилно да се прецени дали попада в хипотезата по чл. 3, ал.1, т.1, б. „а“ или „б“ от ЗОП, т.е. коя от разновидностите
на строителство ще се прилага. Причината е, че съгласно чл. 21, ал.16, т.1 от ЗОП, не се счита за
разделяне на обществена поръчка, в нарушение на забраната по чл. 21, ал.15 от ЗОП, възлагането в
рамките на 12 месеца на две или повече поръчки, но само ако те са за изпълнение или проектиране и
изпълнение на строеж.
Важно ! Когато предстояща за възлагане поръчка може да се определи като „строеж“ по смисъла на §
2, т. 51 от ДР на ЗОП, изключението по чл. 21, ал. 16, т.1 от ЗОП позволява тя да се възложи по реда,
съответстващ на собствената й прогнозна стойност.
За строителството по чл. 3, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗОП е приложим най-облекчен ред за възлагане, тъй
като всеки строеж по смисъла на ЗОП се разглежда сам за себе си. Изключението по чл. 21, ал.16, т.
1 от ЗОП се отнася само до изпълнение на строеж, респ. проектиране и изпълнение на строеж, но
не и до евентуално необходимите съпътстващи/спомагателни дейности – напр. строителен надзор,
инвеститорски контрол или др.
По отношение на поръчките за строителство по чл. 3, ал.1, т.1, б. „а“ от ЗОП, които не са свързани
с изпълнение или проектиране и изпълнение на строеж, е приложимо общото изключение по чл. 21,
ал.16, т.2 от ЗОП.
Смесени обществени поръчки
Чл. 11 от ЗОП разглежда случаите, при които конкретната обществена поръчка включва дейности,
които са с различен обект, съгласно чл. 3 от ЗОП. Това са т.нар. „смесени обществени поръчки“.
Основното правило за тяхното възлагане е, че се следва реда, приложим за обекта (доставка, услуга,
строителство), характеризиращ дейностите, които са основен предмет на поръчката.
Съчетаването на строителство с доставки и/или услуги е възможно, само ако не се нарушава забраната по чл. 21, ал.17 от ЗОП.
Често пъти комбинацията е между доставки и услуги, като в чл. 11, ал.2 от ЗОП е указано, че в този
случай основният предмет на поръчката се определя според това чия прогнозна стойност е по-висока – на доставката или на услугата.
Възможно е при обществени поръчки за услуги да се получи съчетание между услуги по приложение №
2 към ЗОП и други услуги (които не попадат в това приложение). В този случай, основният предмет
на поръчката, респ. приложимия ред за възлагане, се определя в зависимост от услугата, чиято прогнозна стойност е най-висока.
Важно ! Понякога е възможно в съвместна обществена поръчка на няколко общини да се наложи участие и на друг възложител, който обаче не е публичен, а секторен (напр. ВиК дружество). При подобна
хипотеза, приложение намира правилото на чл. 11, ал. 4 от ЗОП. То гласи, е ако поръчката от съвместен интерес се възлага общо между публични и секторни възложители, се прилагат по-строгите
правила на ЗОП, валидни за публичните възложители.
Дефиниране предмета на обществена поръчка
След като бъде определен обекта на бъдещата обществена поръчка, трябва да бъде формулиран и
предмета й. Обектите на поръчките са доставка, услуга или строителство, но предметите им са
напълно различни.
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Предметът на поръчката посочва конкретните дейности, които ще бъдат изпълнявани. Той трябва
да дава достатъчно ясна представа за:
• обекта на строителство – напр. сграда, път, улица и др. (при строителство);
• ейностите, които предстои да се изпълняват - напр. основен ремонт, реконструкция, преустройство, проектиране и строителство, доставка, монтаж, гаранционна поддръжка;
• вида на стоките, които ще се доставят - напр. хранителни продукти, оборудване и др. (при
доставки);
• мястото на изпълнение/потребителя на резултата - напр. общинска пътна мрежа, Домашен
социален патронаж;
• вида на сделката – напр. покупка, наем, лизинг и др. (при доставки).
• Предметът трябва да е формулиран кратко и недвусмислено.
• Ако е подходящо, дори предметът на поръчката може да указва, че резултатът от изпълнението ще се ползва съвместно – напр. „Изграждане на регионално депо за нуждите на общините
А, Б и В“.
• Когато предметът на обществената поръчка включва и обособени позиции, е правилно от
наименованието да личи наличието им, като не е нужно в общото заглавие да се изписват и
предметите на отделните обособени позиции.
Важно ! В чл. 21, ал. 17 от ЗОП е предвидено специално правило, важно за определяне не само на стойността, но и на предмета на обществени поръчки за строителство. Съгласно него, при определяне
на стойността на договор за строителство не се допуска включването на доставки и услуги, които
не са необходими за неговото изпълнение.
Забраната се отнася само до неприсъщи за строителството дейности, които могат и трябва да
бъдат възложени отделно, за да не се ограничава конкуренцията.
Обособени позиции. Мотиви при липса на обособени позиции
Когато подлежащите на възлагане дейности обективно могат да бъдат разделени и възложени на
различни изпълнители, трябва да се прецени дали в предмета на поръчката ще има обособени позиции.
Важно ! Ако предметът на съвместно възлагана обществена поръчка може да се раздели на база на
ползвателите на резултата, е подходящо това да се направи. По този начин по-ясно ще бъде разграничено кой от участващите възложители какви дейности и в какъв обем ще получи. Това ще определи
и дела във финансирането на поръчката.
Ако възложителят, който ще организира и проведе общата поръчка, иска да възложи чрез същата
процедура и свои идентични/сходни дейности, няма пречка да направи това. В този случай би било
подходящо обособяването на позиции с цел разграничаване на собственото от съвместното възлагане.
Съгласно чл. 46, ал.1 от ЗОП преценката за наличие или липса на обособени позиции се прави по целесъобразност. При съвместно възлагане е правилно този въпрос да се реши от всички участващи
във възлагането страни.
Крайното решение може да бъде в посока да има или да няма обособени позиции. Във втория случай, се
изисква в решението за откриване на процедурата по ЗОП, под формата на мотиви, да бъдат посочени причините, които налагат конкретната обществена поръчка да не се дели на обособени позиции.
Важно ! При възлагане чрез събиране на оферти с обява мотиви за липса на обособени позиции не се
изискват. Мотивите, обаче, са задължителни при всички видове процедури по ЗОП.
Мотивите не трябва да са общо формулирани, а винаги е нужно да отразяват спецификите на конТози документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване”
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кретната 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, възложителите са свободни в преценката си колко на брой позиции
ще бъдат създадени и по какъв признак - напр. по място на изпълнение, по видове дейности, по проекти, по участващи възложители или др.
Запазени обществени поръчки
Когато съвместно възлаганата поръчка е за доставка или за услуга, в хода на подготовката на
условията за участие задължително трябва да се направи и преценка дали поръчката или части от
нея подлежат на запазване за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или
за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение.
Подлежащите на запазване дейности, на основание чл. 12, ал. 1 от ЗОП, са определени в списък, приет
от Министерския съвет7, оповестен на Портала за обществени поръчки8. В него са включени само
стоки и услуги, поради което и въпросът за запазването на обществени поръчки при строителство
не възниква.
Важно ! На запазване подлежат само дейности от предмета на обществена поръчка за доставка
или услуга, които напълно съвпадат със CPV код, посочен в списъка по чл. 12 от ЗОП. Разширяване на
приложното поле на списъка към сходни стоки/услуги би довело до нарушение на чл. 2, ал.2 от ЗОП.
Съгласно чл. 80, ал.2 от ППЗОП не подлежи на запазване обществена поръчка, когато тя съдържа
обективно неделими части и основният предмет не е включен в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП.
Запазването на конкретна обществена поръчка, ако са налице основания, се извършва с отбелязване
на това обстоятелство в обявлението, с което се открива процедура по ЗОП или в обявата за събиране на оферти. Запазените обществени поръчки не препятстват участието в тях на всички заинтересовани лица, но само специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания ползват
определени преференции в този вид поръчки.
Важно ! Обстоятелството, че дадена поръчка е запазена, не предполага да се определят специални
и/или по-облекчени условия само по причина, че в нея биха могли да участват и специализирани предприятия на лица с увреждания.
В съответствие с чл. 80, ал.1 от ППЗОП, когато обществената поръчка съдържа обективно делими
части, някои от които са включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възниква задължение тези
части да се отделят в една или в няколко поръчки, които се запазват за участие на специализирани
предприятия или кооперации на хора с увреждания. В този случай всяка отделна запазена поръчка се
възлага по реда, приложим към общата стойност на всички поръчки, с изключение на случаите по чл.
21, ал. 6 от ЗОП.
Ако се налага отделяне на части от съвместно възлагана обществена поръчка с цел запазването й,
отделната запазена поръчка също трябва да бъде обявена и проведена като съвместна.

7 Действащият Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал.1 от ЗОП е приет с Решение на Министерския съвет №
591/18.07.2016 г., обн. ДВ, бр. 67/2016 г.
8 http://www2.aop.bg Раздел „Образци и списъци“

Този документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване”

12

Глава пета
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ
Изчисляването на прогнозна стойност е един от основните моменти в подготовката на всяка обществена поръчка, вкл. такава, която подлежи на съвместно възлагане.
Важно ! При съвместното възлагане, прогнозната стойност може да е изчислена общо (напр. при
строеж на съоръжение за общо ползване) или като сбор на подадените прогнозни стойности от всеки от възложителите (напр. при доставки/услуги, за които всеки възложител има и ще има различно
потребление).
Общите и специални правила, които трябва да се спазват при изчисляване на прогнозната стойност, 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 възложителите, участващи в съвместното възлагане ще
извършат към бъдещия изпълнител. Ако са предвидени опции9 или подновявания10, 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.
При обособени позиции в предмета на поръчката, 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.
Особени правила за изчисляване на прогнозна стойност при строителство
В съответствие с чл. 21, ал. 7 от ЗОП, в прогнозната стойност на обществена поръчка за строителство трябва да бъдат включени и стойностите на стоки или услуги, необходими за изпълнение
на строителството, които възложителят ще предостави на бъдещия изпълнител. Тази хипотеза се
отнася до случаи, при които вече са закупени напр. строителни материали и те ще бъдат предоставени на бъдещия изпълнител.
Обратно на разгледаното правило, чл. 21, ал. 17 от ЗОП забранява включването в стойността на
договор за строителство на доставки или услуги, които не са необходими за изпълнение на строителството. Макар законът да говори за „договор за строителство“, преценката какви дейности
ще бъдат включени в предмета на поръчката и каква ще е тяхната стойност, се прави на етапа
на подготовка на поръчката. По тази причина, спазването на забраната по чл. 21, ал. 17 от ЗОП
трябва да бъде осигурено още при определяне на предмета и прогнозната стойност на поръчка за
строителство.
Особени правила за изчисляване на прогнозна стойност при доставки и услуги
При доставките и услугите трябва да се съобразяват и специалните условия за изчисляване на прогнозна стойност, предвидени в чл. 21, ал. 8-11 от ЗОП.
В съответствие с чл. 21, ал. 8 от ЗОП, когато предстои да се възлага обществена поръчка за
доставка или услуга, която е регулярна или подлежи на подновяване в рамките на определен период,
прогнозната стойност се определя на базата на:
• действителната обща стойност на поръчките от същия вид, които са възложени през предходните 12 месеца, коригирана с евентуалните промени в количеството или стойността, които
9 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.
10 По смисъла на чл. 6 от ППЗОП.
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биха могли да настъпят за период от 12 месеца след възлагането на поръчката; или
• общата прогнозна стойност на поръчките, възложени през 12-те месеца след първата доставка или услуга.
Това особено правило е приложимо при доставки/услуги, необходимостта от изпълнението на които е
постоянна, като в края на действие на предходен договор се поражда нужда от ново възлагане (напр.
доставка на електрическа енергия, вода, канцеларски материали, горива, охрана, услуги на мобилни
оператори, застраховки, доставка на хранителни продукти, лекарства, услуги по сметопочистване
и сметоизвозване и др.).
Важно ! Няма пречка периодично повтарящи се доставки/услуги да бъдат предмет на съвместно
възлагане (напр. няколко общини избират общ доставчик на електрическа енергия или изпълнител на
дейностите по сметопочистване и сметоизвозване и др.).
При доставките и услугите, които подадат в приложното поле на чл. 21, ал. 8 от ЗОП, прогнозната
стойност най-често се изчислява на база разходите за същата дейност от предходните 12 месеца
(не е задължително те да съвпадат с календарната година), коригирани с евентуални промени в количеството или стойността.
След като бъде установен разходът, който ще служи като основа, възложителят задължително
трябва да направи преценка дали са налице обстоятелства, които водят (или ще доведат) до промени в количеството на дейността (както по посока увеличаване, така и по посока намаляване).
Второто условие на чл. 21, ал. 8, т.1 от ЗОП е реалният разход от предходния период да се коригира и
с евентуални промени в стойността. Това предполага възложителят да провери какви са пазарните
стойности на доставките/услугите, които предстои да възлага, с цел да актуализира прогнозната
стойност спрямо предходното възлагане, ако е необходимо. Установяването на евентуални промени
в стойността при условията на чл. 21, ал. 8, т.1 от ЗОП се прави по правилата на чл. 21, ал.2 от ЗОП.
Важно ! При съвместно възлагане на периодично повтарящи се доставки/услуги, всеки от участващите възложители трябва да приложи самостоятелно чл. 21, ал. 8 от ЗОП по отношение на своята
част от поръчката и да подаде информация каква сума да бъде включена за него в общата прогнозна
стойност на поръчката.
Няма пречка, проверката за евентуалните промени в стойността, която предполага прилагане на
механизмите по чл. 21, ал. 2 от ЗОП, да се извърши и само от един от възложителите, като събраната информация бъде предоставена за ползване и от другите участващи в съвместното възлагане
субекти. Това може да е предмет на договаряне в споразумението по чл. 8, ал.1 от ЗОП.
Друго специално правило за определяне прогнозната стойност на поръчки за доставки се съдържа в
чл. 21, ал. 9 от ЗОП. То се отнася до доставки, които ще се осъществят чрез лизинг, наем, финансов
лизинг или покупка на изплащане.
В чл. 21, ал.10 и 11 от ЗОП се съдържат поредица от специални правила за изчисляване на прогнозната стойност на поръчки за услуги, които трябва да бъдат съобразени, ако са относими към съвместно възлаганата поръчка.
Актуална прогнозна стойност на обществената поръчка
В хода на подготовката за възлагане на конкретна обществена поръчка прогнозната й стойност
трябва да се провери за съответствие с условието по чл. 21, ал.2 от ЗОП тя да е актуална към датата на откриване на поръчката (независимо от реда за възлагане, който ще бъде приложен).
С цел да осигури актуалност на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена
поръчка, се провеждат пазарни проучвания или пазарни консултации.
Препоръка: При съвместно възлагане е възможно един от участващите възложители (не е нужно
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това да е непременно възложителя, който ще открие процедурата) да се ангажира с провеждане на
пазарните проучвания или консултации, за да не се разходва излишно време за набиране на информация, която ще ползва всички.
Резултатите се предоставят на всички възложители по споразумението с цел да изчислят правилно
своята част от прогнозната стойност на общата поръчка.
Възложителят, който ще провежда процедурата, трябва да публикува резултатите от проведени
пазарни консултации и на своя профил на купувача в ЦАИС ЕОП.
Важно ! Пазарните проучвания и пазарните консултации са два различни способа, чрез които се набира информация за цените на дейности, които предстои да се възлагат като обществени поръчки.
Чл. 21, ал.2, изр. 2 от ЗОП е предвидил провеждането им само като възможност. На практика, обаче,
без пазарно проучване или консултация, не е възможно да се докаже, че е изпълнено изискването на
чл. 21, ал.2, изр. 1 от ЗОП за актуалност на прогнозната стойност към момента на откриване на
поръчката.
Пазарните проучвания имат следните особености:
• при провеждането им се използват публични или общо достъпни източници на информация за
цени на дейности, подлежащи на възлагане;
• действията по проучване на цените се извършват от служители на възложителя (по възможност с подходяща компетентност в областта, според предмета на бъдещата поръчка);
• събраната информация не подлежи на публикуване в профила на купувача, но се съхранява в досието на обществената поръчка (вж. чл. 98, ал.1, т. 1 от ППЗОП).
• Пазарните консултации имат следните особености:
• възложителят набира информация за цените на подлежащи на възлагане дейности от трети
лица (обичайно сред икономическите оператори в дадена сфера);
• резултатите се оповестяват на профила на купувача в съответствие с чл. 44, ал.3, т.1 от
ЗОП и чл. 19а, ал. 4 от ППЗОП;
• събраната информация се съхранява в досието на обществената поръчка (вж. чл. 98, ал.1, т.1
от ППЗОП);
• при възлагане на обществената поръчка, във връзка с която са проведени пазарни консултации,
комисията на разглеждане, оценка и класиране на офертите извършва проверка за наличие на
основанието за отстраняване по чл. 54, ал.1, т. 4 от ЗОП.
Важно ! Набраната информация в резултат от пазарни проучвания или консултации трябва да се
съхранява при възложителя като част от досието на съответната обществена поръчка. При съвместно възлагане, досието се съхранява и поддържа при възложителя, който се е ангажирал да проведе процедурата.
Възложителят има право на преценка дали да провежда пазарно проучване или пазарна консултация,
като е възможна и комбинация между тях.
При наличие на публична информация за цените на подлежащите на възлагане дейности предпочитаният способ е пазарното проучване. По принцип, то дава по-реални данни за актуалните пазарни
стойности.
При липса на такава информация, на възложителя се налага да проведе пазарна консултация. Тя може
да е под формата на запитване до конкретни лица или като покана до неограничен кръг лица за представяне на индикативни ценови оферти11. Във втората хипотеза поканата се публикува в Регистъра
11 Индикативните оферти са ценови, ако пазарната консултация се провежда във връзка с изчисляване на прогнозна стойност,
в съответствие с чл. 21, ал.2 от ЗОП. Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП могат да се провеждат и във връзка с други параметри на бъдещата обществена поръчка, различни от стойността й.
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на обществените поръчки и профила на купувача чрез ЦАИС ЕОП.
Важно ! Поканата за набиране на индикативни ценови оферти в ЦАИС ЕОП трябва да съдържа крайна дата, до която могат да се подават офертите (поради липса на секция „График“, в която да се
настрои дата), както и адрес на електронна поща, на който да се изпращат индикативните оферти
(поради невъзможност за подаване на индикативни оферти директно през ЦАИС ЕОП).
Набирането на индикативни ценови оферти чрез покана до неограничен кръг лица ограничава риска
от отстраняване на участници на основанието по чл. 54, ал.1, т. 4 от ЗОП, тъй като трудно би
могла да се обоснове тезата за наличие на неравнопоставеност спрямо участниците, подали индикативни ценови оферти при провеждането на пазарна консултация.
Стойностни прагове при възлагане на обществени поръчки
Целта на изчисляването на прогнозна стойност в хода на подготовката на всяка обществена поръчка 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.
Съгласно чл. 20 от ЗОП, за публичните възложители са приложими следните прагове:
За строителство:
• при стойност равна или по-голяма от 10 000 000 лв. без ДДС – прилагат се процедурите по чл.
18, ал.1, т. 1-3 и т. 6-8 от ЗОП, които изискват задължително обявяване в „Официален вестник“
на Европейския съюз (ОВ на ЕС);
• при стойност в границите от 270 000 лв. до 10 000 000 лв. без ДДС – прилагат се процедурите
по чл. 18, ал.1, т. 12 и 13 от ЗОП (публично състезание и пряко договаряне), които изискват
обявяване в РОП, но не и в ОВ на ЕС;
• при стойност в границите от 50 000 до 270 000 лв. без ДДС – прилага се събиране на оферти
с обява или покана до определени лица по чл. 191 от ЗОП;
• при стойност до 50 000 лв. без ДДС – прилага се директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП.
• За доставки и услуги (извън Приложение № 2 към ЗОП):
• при стойност равна или по-голяма от 271 000 лв. без ДДС – прилагат се процедурите по чл. 18,
ал.1, т. 1-3 и т. 6-8 от ЗОП, които изискват задължително обявяване в „Официален вестник“ на
Европейския съюз (ОВ на ЕС);
• при стойност в границите от 70 000 до 271 000 лв. без ДДС – прилагат се процедурите по чл.
18, ал.1, т. 12 и 13 от ЗОП (публично състезание и пряко договаряне), които изискват обявяване
в РОП, но не и в ОВ на ЕС;
• при стойност в границите от 30 000 до 70 000 лв. без ДДС – прилага се събиране на оферти с
обява или покана до определени лица по чл. 191 от ЗОП;
• при стойност до 30 000 лв. без ДДС – прилага се директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП.
• За услуги по Приложение № 2 към ЗОП:
• при стойност равна или по-голяма от 1 000 000 лв. без ДДС – прилагат се процедурите по чл.
18, ал.1, т. 1-3 и т. 6-8 от ЗОП, които изискват задължително обявяване в „Официален вестник“
на Европейския съюз (ОВ на ЕС);
Прагът, който изисква провеждане на процедура с обявяване в ОВ на ЕС при обществени поръчки за
услуги по Приложение № 2 към ЗОП е съществено по-висок от този за останалите услуги. Това е едно
от облекчените правила на ЗОП спрямо тези услуги.
• при стойност в границите от 70 000 до 1 000 000 лв. без ДДС – прилагат се процедурите по
чл. 18, ал.1, т. 12 и 13 от ЗОП (публично състезание и пряко договаряне);
Друго специално правило за услугите по Приложение № 2 към ЗОП е големият диапазон, в рамките на който се прилагат процедурите по ЗОП, които не изискват обявяване в ОВ на ЕС, а само
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в РОП и профила на купувача.
• при стойност до 70 000 лв. без ДДС – прилага се директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП.
При услугите по Приложение № 2 към ЗОП не е предвидено възлагане чрез събиране на оферти
с обява или покана до определени лица, тъй като до 70 000 лв. без ДДС при тях е допустимо
директно възлагане. Това също е специално правило за този вид услуги.
По-високата прогнозна стойност на поръчката води до избор на 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.
Те трябва да се спазват и при съвместно възлагане на обществени поръчки, тъй като 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.
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 стойности (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).
Изключението по чл. 21, ал. 6 от ЗОП
В чл. 21, ал. 6 от ЗОП е предвидено едно от изключенията от забраната за разделяне на обществени
поръчки. То е приложимо само за обществени поръчки с обособени позиции, като дава възможност за
по-бързо и лесно възлагане на част от тях.
Важно ! В случай, че е обосновано спрямо предмета на конкретната поръчка, няма пречка чл. 21, ал.
6 от ЗОП да се използва и при съвместно възлагане.
Възможността за прилагане на чл. 21, ал. 6 от ЗОП трябва да бъде преценена от участващите в
съвместното възлагане субекти още на етапа на подготовка на условията и избор на ред за възлагане на общата поръчка.
Условията на ЗОП са следните:
• обществената поръчка включва няколко обособени позиции;
• възложителят има право да „извади“ една или повече от обособените позиции и да приложи
за тях ред за възлагане, съответстващ на прогнозната стойност на всяка от „извадените“
позиции;
• стойността на отделна „извадена“ позиция при поръчки за строителство не следва да надвишава 1 000 000 лв. без ДДС, а при поръчки за доставки/услуги – 156 464 лв. без ДДС;
• сборът от стойностите на „извадените“ позиции не трябва да надвишава 20 % от общата
стойност на поръчката;
• останалата част от поръчката (след изваждането на една или повече позиции) задължително
се възлага по реда за пълната обща стойност на поръчката, определена преди прилагането на
чл. 21, ал. 6 от ЗОП.
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Независимо, че при условията на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, части от една обществена поръчка се
възлагат по по-лек ред, това не се счита за нарушаване на забраната за разделяне по чл. 21,
ал.15 от ЗОП.
Важно ! Преценката дали да бъде приложена възможността по чл. 21, ал. 6 от ЗОП трябва да бъде
направена преди да започне възлагането на която и да е от частите на обществената поръчка.
Няма определена поредност при възлагането на отделните части. Допустимо е (и обичайно в практиката ) първо да се възлагат „извадените“ позиции, а на по-късен етап да се провежда възлагане и
за остатъчната стойност на поръчката.
В случаите на прилагане на чл. 21, ал.6 от ЗОП е необходимо да се спазват и правилата на чл. 7 от
ППЗОП. В съответствие с тях, когато се възлагат обособени позиции според индивидуалната им
стойност, задължително трябва да се оповести, както собствената им стойност, така и остатъчната стойност на поръчката. Това се прави в обявлението за обществена поръчка или в обявата, а
ако за конкретната процедура не се публикува обявление – в решението за откриването й.
При възлагане на основната част на поръчката (остатъчната стойност), освен че е приложим реда
за общата стойност, задължително като допълнителна информация (в обявлението/решението за
откриване или обявата) се посочват предмета, обема и стойността на всяка обособена позиция,
възлагана самостоятелно, съобразно индивидуалната є стойност.
Изпълнението на чл. 7 от ППЗОП дава възможност на всяко заинтересовано лице да узнае, че се прилага чл. 21, ал. 6 от ЗОП за съответната част от поръчката.
Изключенията по чл. 21, ал. 16 от ЗОП
В чл. 21, ал. 16 от ЗОП са предвидени други две изключения от забраната за разделяне на обществени
поръчки по чл. 21, ал. 15 от ЗОП.
Изключението по чл. 21, ал.16, т.1 от ЗОП е приложимо само при поръчки за строителство, но единствено в хипотезата на чл. 3, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗОП (изпълнение или проектиране и изпълнение на
строеж по смисъла на § 2, т. 51 от ДР на ЗОП). То позволява всеки отделен строеж по смисъла на
ЗОП да се възлага по ред, съобразно собствената му стойност.
Изключението по чл. 21, ал.16, т. 2 от ЗОП е приложимо за всички обществени поръчки, вкл. тези за
строителство в хипотезата на чл. 3, ал. 1, т.1, б. „а“ от ЗОП. Според това изключение се счита, че
забраната за разделяне по чл. 21, ал. 15 от ЗОП не е нарушена, ако в рамките на 12 месеца са възложени две или повече поръчки с идентичен или сходен предмет, които не са били известни на възложителя в момента, в който е стартирал действия по възлагане на предходна обществена поръчка
с такъв предмет.
Позоваването на изключението по чл. 21, ал. 16, т.2 от ЗОП предполага възложителят да може да
обоснове и докаже, че при наличие на поредица възложени в период от 12 месеца (не е нужно да съвпадат с календарната година) поръчки за идентични или сходни дейности, при започване на всяко предходно възлагане за него не е била известна нуждата от следващи възлагания на същата дейност.
Доказването на неизвестност за нужда от ново възлагане е сравнително трудно, предвид съществуващото общо задължение на възложителите за прогнозиране на потребностите и планиране на
обществените поръчки (чл. 5, ал.1 от ЗОП).
Обстоятелства, които могат да обосноват неизвестност за нужда от ново възлагане са например
решения на общинския съвет за корекции по бюджета, одобряване на нови проекти, отпускане на целеви средства от държавния бюджет, възникване на бедствия или аварии, възлагане на нови функции,
чието изпълнение трябва да бъде обезпечено и др.

Този документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване”

18

Глава шеста
ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ
При подготовка на всяка обществена поръчка, вкл. такава, която се възлага съвместно, трябва да
бъде направена преценка за приложимите обстоятелства, свързани с личното състояние на кандидатите/участниците.
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. 212 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 представляват 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 физическите лица, които го представляват, съгласно регистъра, в който е вписано юридическото
лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
• пълномощниците - когато кандидат/участник, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие.
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 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 отчитат 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 ! В зависимост от уговореното в споразумението по чл. 8, ал.1 от ЗОП, участващите възложители могат да решат дали към кандидатите/участниците ще се прилагат само задължителните
основания по чл. 54, ал.1 от ЗОП или ще бъдат включени и едно или повече от основанията по чл. 55,
ал.1 от ЗОП. В тази връзка трябва да се отчита, че обстоятелствата по чл. 55, ал.1 от ЗОП са приложими само при процедурите по ЗОП, но не и при събиране на оферти с обява/покана до определени
лица – арг. чл. 192, ал.1 от ЗОП.
В случай, че ще се прилага чл. 55, ал.1 от ЗОП, могат да бъдат избрани едно или повече от обстоятелствата, като трябва изрично да се посочат точките, които се прилагат - 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 приложими за конкретна процедура, трябва задължително да бъдат посочени в обявлението за обществена поръчка, а при процедурите на договаряне, при които не се публикува обявление – в поканата за
участие в преговори.
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
12 Лицата по чл. 54, ал.2 се изброени в чл. 40, ал.1 и 2 от ППЗОП.
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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 обществени 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 следните13:
• 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);
• 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 отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
• обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 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 ! Специфичните национални основания за отстраняване са приложими и при съвместното
възлагане на обществени поръчки.
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 в документацията за обществена поръчка конкретно да се
посочи кои са обстоятелствата, подлежащи на деклариране като специфични национални основания
за отстраняване в част III, раздел Г на ЕЕДОП.
Деклариране и доказване на обстоятелствата за лично състояние
При подаване на заявление за участие/оферта14, обстоятелствата за лично състояние подлежат
само и единствено на деклариране в ЕЕДОП15.
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 кан13 Съгласно отговор на въпрос на АОП по еЕЕДОП - https://www2.aop.bg/metodologiya/vyprosi-i-otgovori/ и информация в системата
е-sertis, съдържаща се в електронния образец на ЕЕДОП.
14 В зависимост от вида на процедурата.
15 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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дидат/участник – обединение.
Важно ! Възложителят няма право да изисква при подаване на заявление за участие/оферта, кандидатите/участниците да представят каквито и да било документи, доказващи декларираните обстоятелства.
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 законосъобразното 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 седма
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
Важно ! В хода на подготовката на обществена поръчка, възлагана съвместно, участващите възложители трябва да обмислят дали ще се поставят критерии за подбор към кандидатите/участниците. Възможно е тази преценка да бъде оставена на водещия възложител, който ще провежда
процедурата/възлагането.
Общи правила
По същността си критериите за подбор представляват минимални изисквания на възложителя, на
база на съответствието с които ще бъде преценена допустимостта на кандидатите/участниците. Критериите за подбор са относими само към качествата на кандидатите/участниците, но не
и към техните оферти.
С критериите за подбор могат да бъдат преценявани годността, икономическото и финансово състояние, техническите и професионални способности на кандидатите/участниците.
Важно ! Използването на критерии за подбор не е задължително (арг. чл. 59, ал.1 от ЗОП). Преценката 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
обществена поръчка, извън предвидените в ЗОП като възможни критерии за подбор.
Друго правило на чл. 59, ал.2 от ЗОП указва на възложителите, че критериите за подбор, които дефинират, 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.
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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 необосновано 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 дейностите, 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. Обемът на поръчката/позицията трябва да бъде взет под внимание при формулиране на критериите за
подбор, свързани с опит, наличие на оборудване, персонал.
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 срокове за изпълнение или др.
Важно правило за критериите за подбор се съдържа и в чл. 59, ал.3 от ЗОП. То указва на възложителите, 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 подбор, 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 поканата 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.
При поставянето на критерии за подбор трябва да се 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 различават от тези за индивидуалните кандидати/участници, те да произтичат от обективни причини
и да са пропорционални.
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 поръчка, 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.
Деклариране и доказване на критериите за подбор
Съгласно чл. 67, ал.1 от ЗОП, при подаване на заяввйовжк жв Естуксттук йв ЗВбщВс
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възлагане на обществени поръчки за строителство.
Най-често прилаганият критерий за годност в обществените поръчки за строителство е изискването кандидатите/участниците да са вписани в ЦПРС.
Това изискване не може да бъде формулирано твърде общо. Задължително трябва да се посочи категорията и групата строежи, за които да е налице вписване. Те следва да съвпадат с категорията на
строежа, за който се възлага обществената поръчка.
За да не се достигне до залагане на критерия по дискриминационен начин, в нарушение на чл. 2, ал.2
от ЗОП, възложителят трябва да отчита, че според Закона за Камарата на строителите (ЗКС),
строител, който притежава удостоверение за по-горна категория, може да изпълнява строителство
и за строежи от по-ниска категория. Чл. 14, ал. 2 от ЗКС предвижда също, че за определени видове
строежи не се изисква вписване в ЦПРС.17 Това предполага, че ако е налице подобна хипотеза при
възлагане на обществена поръчка, не е допустимо да се включва критерий за годност.
С оглед спазване на изискванията на чл. 60 от ЗОП, при въвеждане на изискването за вписване в
ЦПРС като критерий за годност, възложителят трябва да уточни, че чуждестранните кандидати/
участници трябва да са вписани в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата-членка, в която те са установени.
Важно ! Независимо от особеностите на законодателната уредба в други държави, в условията на
поръчката на етап подаване на заявление за участие/оферта, възложителят няма право да изисква
от чуждестранните кандидати/участници да се вписани в ЦПРС в България. Това би представлявало
необосновано ограничаване правото им на участие, в нарушение на чл. 2, ал.2 от ЗОП.
По отношение на критерия за годност, свързан с вписване в ЦПРС е налице особеност, засягаща
най-вече чуждестранните участници. Тя е свързана с това, че ако чуждестранен участник бъде определен за изпълнител на обществена поръчка, в която се съдържа такова изискване, преди сключване
на договора той задължително трябва да се впише в ЦПРС, в противен случай няма да има право да
извършва строителство на територията на Република България. Това условие произтича от чл. 3,
ал. 1 от ЗКС.
Важно ! Условията относно начина на изпълнение на критерия за годност, свързан с вписване в ЦПРС
от чуждестранни участници, както на етапа на подаване на оферти, така и на етапа на сключване
на договор, трябва да бъдат указани от възложителя в обявлението за обществена поръчка/поканата за участие.
При наличие на критерий за годност, свързан с вписване в ЦПРС, той ще бъде приложим и към подизпълнителите на кандидата/участника, за които е предвидено да изпълняват дейности, изискващи
такова вписване.
Важно ! Тъй като условието за вписване в ЦПРС при обществени поръчки за строителство принадлежи към критериите за подбор за годност, на основание чл. 65, ал.1 от ЗОП, съответствието с него
не може да се доказва чрез позоваване на капацитета на трети лица.
При обществени поръчки за доставки и услуги, вкл. когато се възлагат съвместно също е възможно
да има основание за прилагане на критерий за годност в конкретната поръчка, ако в специалното
законодателство, уреждащо предмета на поръчката, се съдържат изисквания за особено качество
(правоспособност) за лицата, които упражняват съответната дейност.
При подаване на заявление за участие/оферта съответствието със заложен в условията на поръчка17 Строежи на жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви „в“ и „г“ от ЗУТ - строежи от
допълващото застрояване, извън тези по шеста категория и реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория.
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та критерий за годност, се декларира в ЕЕДОП, част IV, б. А „Годност“.
Доказателството за съответствие, което се представя при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал.1,
т.2 от ЗОП е копие от съответния документ, удостоверяващ правоспособността на кандидата/
участника. В случай, че необходимата информация е публично достъпна, може да бъде получена от
възложителя по служебен път или чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки, на основание чл. чл. 67, ал. 8 и чл. 112, ал. 9, т.2 и 3 от ЗОП, възложителят трябва сам
да събере доказателствата.
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 такова изискване произтича от нормативен акт;
• кандидатите/участниците да са постигнали положително съотношение между определени активи и пасиви.
Доказателствата за съответствие с критериите за подбор от тази група са изчерпателно посоче-ни в чл. 62 от ЗОП, като в съответствие с чл. 59016а са изчерпателно посоче
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считано 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).
По изключение, ако това е обосновано от естеството на строителството, което се възлага, възложителят може да изиска и общ оборот, който надвишава максимално допустимия, като мотиви за
това трябва да се изложат в обявлението за обществена поръчка.
Когато възложителят прецени да постави условие за наличие на реализиран оборот в сферата, попадаща 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.
При подаване на заявление за участие/оферта, съответствието с поставени от възложителя критерии 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
на чл. 62, ал. 2 от ЗОП.
Наличие на застраховка „Професионална отговорност“
Съгласно чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП, друго допустимо изискване към икономическото и финансово състояние на кандидатите/участниците е наличието на застраховка „Професионална отговорност“.
Важно ! Този критерий за подбор е възможно да бъде използван само при условие, че в нормативен
акт е предвидено условия за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ при упражняване
на дейността, предмет на обществената поръчка.
Този критерий за подбор намира приложение в обществените поръчки за строителство, но също и
при някои услуги. Така, например, основания за изискване на застраховка „Професионална отговорност“ при възлагане на услуги със съответен предмет, дават Закона за туризма, Кодекса за застраховането и др.
При строителство, по силата на чл. 171 от ЗУТ строителят е длъжен да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица,
вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Т.е. съществува нормативно основание, което допуска изискване за наличие на застраховка
„Професионална отговорност“ като част от критериите за подбор при поръчки за строителство.
Когато в предмета на поръчката за строителство е включено и проектиране, застраховка „Професионална отговорност“ трябва да притежават проектантът-юридическо лице и проектантите-физически лица, по отделните части на инвестиционния проект. Това важи и за случаите, когато проектирането се възлага отделно в обществена поръчка за услуга.
Важно ! При обществени поръчки, които включват в предмета си едновременно проектиране и
строителство, изискванията за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ трябва да се
формулира поотделно, тъй като ЗУТ предвижда отделни покрития и различни минимални застрахователни суми за двете дейности.
Размерът на минимално покритие на застраховката обикновено се съобразява с минималната застрахователна сума по чл. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в
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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проектирането и строителството. Няма пречка, за конкретна обществена поръчка възложителят
да поиска и по-високо от минималното покритие, ако предметът на поръчката и нейната сложност
предполагат покриване на по-високи рискове.
Задължително е посочването на категорията на строежа, за която се отнася застраховката, като
тя трябва да съответства на категорията на обекта – предмет на конкретната обществена поръчка. Изискване за наличие на застраховка за категория, по-висока от тази на конкретният обект,
се счита за непропорционално, т.е. ограничително.
Възложителите задължително трябва да опишат еквивалентните изисквания за чуждестранни лица
и лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство.
При подаване на заявление за участие/оферта, съответствието с поставен от възложителя критерий за подбор по чл. 61, ал.1, т.2 от ЗОП се декларира в част IV, раздел Б от ЕЕДОП.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП, в съответствие с чл. 62, ал.1, т.2
от ЗОП се представят доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, ако
същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. По
отношение на чуждестранните лица изрично трябва да се предвиди възможност за представяне на
еквивалентен документ/и.
Положително съотношение между определени активи и пасиви
Третият вид допустимо изискване към икономическото и финансово състояние на кандидатите/участниците, е наличието на положително съотношение между определени активи и пасиви.
При използване на този критерий за подбор възложителят е длъжен да посочи в документацията за
обществената поръчка начина за установяването и изчисляването му, като е обвързан от Методиката за установяване на минимални допустими съотношения между определени активи и пасиви
– Приложение № 2 към ППЗОП.
Когато е приложен критерия по чл. 61, ал.1, т.3 от ЗОП, при подаване на заявление за участие/оферта, съответствието се декларира в част IV, раздел Б от ЕЕДОП. При условията на чл. 67, ал. 5 и чл.
112, ал.1, т.2 от ЗОП като доказателства за съответствие се представят удостоверения от банки
и годишен финансов отчет, в съответствие с чл. 62, ал.1, т. 1 и 3 от ЗОП.
Важно ! Съгласно чл. 65, ал.1 от ЗОП, кандидатите/участниците имат право да се позовават на
капацитета на трети лица при доказване на съответствие с критериите за подбор, свързани с
икономическо и финансово състояние.
Може да се обмисли възможността за поставяне на условие за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката между кандидата/участника и третото лице, чийто капацитет е използван за
доказване на съответствие с критерии, свързани с икономическото и финансовото състояние (чл.
65, ал. 6 от ЗОП).
Преценката трябва да бъде направена още на етапа на подготовка на обществената поръчка. Условие за солидарна отговорност не може да бъде въведено след като се установи, че кандидат/участник ще използва трето лице във връзка с критериите за подбор по чл. 61 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.
Доказателствата за съответствие с критериите за подбор от тази група са изчерпателно посочени в чл. 64 от ЗОП, като съгласно чл. 59, ал. 3 от ЗОП възложителят може да приема само доказателствата, относими към конкретния критерий, които са посочени в ЗОП.
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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/участниците 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, а при обществени поръчки за доставки и услуги – през последните три години, считано до датата на подаване на заявлението за участие/офертата.
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.
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
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 изискване 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. Обичайно при строителството обемът на изпълнените дейности се посочва като разгърната застроена площ, кв. метри, километри или др., според вида на обекта.
Когато критерият за опит включва и обем на изпълнените дейности, възложителят трябва да дефинира 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 задължително 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:
• при обществени поръчки за строителство - доказателствата по чл. 64, ал.1, т. 1 от ЗОП списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удосТози документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване”
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товерения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило
изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
• при обществени поръчки за доставки/услуги - доказателствата по чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП
- списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи,
които доказват извършената доставка или услуга.
Важно ! При обществени поръчки за доставки и услуги възложителят няма право да изисква от участниците представените от тях документи да доказват добро изпълнение. Това не произтича от
ЗОП и се приема като необосновано ограничаване участието на лицата в обществената поръчка.
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 изпълняват.
В съответствие с чл. 65, ал.1 от ЗОП кандидатите/участниците могат да се позовават 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 задължително 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.
Важно ! В съответствие с чл. 63, ал. 5 от ЗОП, когато е предвиден критерий за подбор, свързан с
опит, в условията на поръчката (напр. в техническата спецификация), възложителят може да предвиди изискване дейности от предмета на поръчката с особена важност да бъдат извършвани пряко
от самия участник, съответно от участник в обединението.
При обществени поръчки за доставки това правило е валидно само, ако като част от предмета на
поръчката се изисква изпълнението на монтажни и/или инсталационни работи.
Друг критерий за технически и професионални способности, който може да намери приложение в обществени поръчки за строителство, е този по чл. 63, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Той допуска възложителят
да постави изискване кандидатите/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.
Доказателствата за съответствие към този критерий за подбор са посочени в чл. 64, ал.1, т. 4 от
ЗОП - списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително
за проучване и изследване, както и описание на мерките, използвани от кандидата/участника за
осигуряване 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 съответно съдържание. На основание чл. 59, ал. 3 от ЗОП, не могат да се изискват други потвърждаващи
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По отношение на техническия ръководител чл. 163а, ал.4 от ЗУТ изисква той да е строителен инженер, архитект или строителен техник. По този начин се очаква да бъде формулирано изискването
към техническия ръководител, ако е включено в критериите за подбор. Често пъти възложителите
пропускат една от допустимите възможности (напр. архитект или строителен техник), като по
този начин поставят необосновано ограничение за участие, в нарушение на чл. 2, ал.2 от ЗОП.
Когато в предмета на обществена поръчка за строителство е включено и проектиране (или то
се възлага като самостоятелна поръчка за услуга), могат да се поставят изисквания в екипа на
кандидатите/участниците да са включени лица, които да изпълнят тази дейност. По отношение на
проектантите също са налице изисквания относно тяхната професионална компетентност, като
те произтичат от специални нормативни актове – ЗУТ и Закона за камарите на архитектите и
инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП).
Проектантите трябва да притежават проектантска правоспособност, като правилата за нейното
придобиване и обектите, за които тя се изисква, са определени в ЗКАИИП. При формулиране на конкретните изисквания към квалификацията на проектантите в екипа на кандидатите/участниците
следва да се отчита, че чл. 7, ал. 3 от ЗКАИИП допуска за определени обекти проектантите да са с
ограничена, а не с пълна правоспособност.
Важно ! Поставянето на изискване за наличие на пълна проектантска правоспособност, въпреки че
ще бъдат изпълнявани дейности, допускащи ограничена правоспособност, е прекомерно и в нарушение на чл. 2, ал.2 от ЗОП.
При подаване на заявление за участие/оферта, съответствието с критерия за подбор по чл. 63, ал.1,
т. 5 от ЗОП се декларира в ЕЕДОП, част IV, раздел В от ЕЕДОП. Относимите към критерия доказателства са посочени в чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП - списък на персонала, който ще изпълнява поръчката,
и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи,
които доказват професионална компетентност на лицата. Посочените документи се представят
при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП.
Важно ! В съответствие с чл. 65, ал.1 от ЗОП кандидатите/участниците могат да се позовават на
капацитета на трети лица и във връзка с критерия за професионална компетентност. Специалното
условие на чл. 65, ал.2 от ЗОП обаче указва, че в този случай третите лица задължително трябва да
участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим техния капацитет.
Друг критерий за подбор, който може да се приложи, е този по чл. 63, ал.1, т. 8 от ЗОП. Той дава възможност на възложителя да постави изискване кандидатите/участниците да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
Важно ! Възложителят не трябва да определя под каква форма кандидатите/участниците трябва да
използват изискващата се техника. Не е допустимо да се поставя условие тя да е собствена или да
се ползва под наем или др. Правилният начин на формулиране на критерия е кандидатите/участниците „да разполагат“ със съответните инструменти, съоръжения, техническо оборудване.
По този начин не се поставят ограничителни условия и се дава възможност на кандидатите/участниците да се позоват свободно на капацитета на трети лица, в съответствие с чл. 65, ал.1 от
ЗОП.
При използване на този критерий за подбор, възложителят трябва да определи точно вида на инструментите, съоръженията, оборудването, които се изискват от кандидатите/участниците. Не е правилно да се използват общи формулировки като: „Участниците да разполагат с подходящо оборудване
за изпълнението на поръчката.“ По този начин не се изпълнява условието възложителят да определи
минималното изискуемо ниво на съответствие, което да е еднакво за всички кандидати/участници.
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ческото оборудване (без използване на марки/модели), като отчита вида на дейностите в предмета
на поръчката. Задължително трябва да се укаже и минимална бройка на съответния вид техника,
като тя зависи от обема на дейностите, за изпълнението на които ще се използва.
Всяко отклонение от посочените правила би нарушило изискването на чл. 59, ал.2, изр. 2 от ЗОП
критериите за подбор да са съобразени и да съответстват на предмета и обема на обществената
поръчка. Това може да представлява и ограничително условие, в нарушение на чл. 2, ал.2 от ЗОП.
При подаване на заявление за участие/оферта, съответствието с критерия за подбор по чл. 63, ал.1,
т. 8 от ЗОП се декларира в ЕЕДОП, част IV, раздел В от ЕЕДОП. Относимото към критерия доказателство е посочено в чл. 64, ал.1, т. 9 от ЗОП - декларация за инструментите, съоръженията и
техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката. Представя се при
условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП.
Използван критерий за подбор, е и този по чл. 63, ал.1, т. 10 от ЗОП. Той е 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.
64, ал. 5-7 от ЗОП.
При подаване на оферта, съответствието с критерия за подбор се декларира в ЕЕДОП, част IV, раздел 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 ЗОП - сертификати, 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.
Въз основа на конкретните дейности, които ще се изпълняват, възложителят трябва да прецени
дали е адекватно използването на този критерий за подбор. При обществени поръчки, които нямат
отрицателно въздействие върху околната среда, 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,
раздел 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 ЗОП - описание на мерките за опазване на околната среда, а когато това е
приложимо - и посочване на стандартите или нормите, които се прилагат.
По преценка, могат да се използват и други критерии за подбор, свързани с техническите и професионални способности на кандидатите/участниците по чл. 63 от ЗОП (напр. по чл. 63, ал.1, т. 2 и
7 от ЗОП), но винаги трябва да се прави връзка с предмета, обема, стойността и сложността на
конкретната обществена поръчка, както изисква чл. 59, ал.2, изр. 2 от ЗОП.
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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 плащане 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 административнонаказателна отговорност по чл. 253, ал.1 от ЗОП.
Важно ! Чл. 70, ал. 12 от ЗОП забранява включването на критерии за подбор като показатели за оценка 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 ЗОП - професионална компетентност на персонала, с който ще се изпълнява 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
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, гаранционни 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, само максимум или диапазон. При залагане на конкретните граници на сроковете възложителят е длъжен да отчете сложността на поръчката, необходимото време за нейното
изпълнение, а когато е приложимо - и 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.
Когато избраният критерий за подбор съдържа показатели за оценка, възложителят трябва да изготви 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 съответствие 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 търсене 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
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планове, графици и други документи с цел да бъде подложена на оценка предлаганата от тях организация 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 възложителите 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 изпълнение, 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
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 минималното 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.
Критерий „най-ниска цена“
Критерият за възлагане „най-ниска цена“ е приложим за обществени поръчки, при които възложителят ще търси икономически най-изгодната оферта само по един параметър от офертите на участниците – 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 класиране 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 изпълнение 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.
Важно ! В ЗОП не съществува забрана критерият „най-ниска цена“ да бъде използван при обществени поръчки за строителство. Единственото правило, което трябва да се спазва е това по чл. 70, ал.
9 от ЗОП – да се предвидят задължително два ценови показателя – цена на проектиране и цена на
строителство, ако поръчката включва и двете дейности.
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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 неограничена свобода на избор (т.е. да позволяват напълно субективно оценяване от комисията) и трябва да
гарантират реална конкуренция.
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 разходи могат да бъдат свързани с емисии на парникови газове и други вредни емисии
или със смекчаване 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 участниците, и начина за определяне на оценката.
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Глава десета
ГАРАНЦИИ
При подготовката на съвместно възлагана обществена поръчка трябва да се прецени и дали ще се
изисква представяне на гаранции във връзка с изпълнението на договора или не.
Важно ! При съвместното възлагане, според това колко на брой договора ще се сключат и от кого, е
възможно гаранциите за изпълнение да се дължат към различни възложители. Такова разделяне, обаче
ще е възможно само при наличие на обособени позиции. Ако в предмета на поръчката няма позиции,
договорът може да бъде само един и гаранциите се дават на възложителя, който го е сключил.
Предмет на споразумението по чл. 8, ал.1 от ЗОП могат да бъдат въпросите за разпределянето на
усвоените гаранции в случаи на неизпълнение.
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 се решава кой от видовете гаранции да се приложи, като всички варианти са допустими – само един от видовете или и двата вида едновременно.
Важно ! Докато изискването на гаранция за изпълнение е допустимо и обосновано при всяка обществена 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 плащане 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 възложителят 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.
Важно ! В съответствие с чл. 111, ал. 2 от ЗОП, когато обществената поръчка за доставка или
услуга, е запазена по чл. 12 от ЗОП и за изпълнител е определен участник, който е специализирано
предприятие или кооперация на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение на договора не може да
надвишава 2 % от стойността на договора.
Може да се предвиди и условие за представяне на гаранция за изпълнение при изменение на договора
по чл. 116 от ЗОП, ако в резултат от това 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).
В условията за участие в конкретна обществена поръчка възложителят трябва да посочи на кандидатите/участниците формите, в които те могат да представят изисканите гаранции. Те са относими и към двата вида гаранции. Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП, формите са:
• парична сума;
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• банкова гаранция;
• застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
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 обществената 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 представяне 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 документацията 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.
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 единадесета
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
В хода на подготовката на обществена поръчка, която се възлага съвместно, трябва да бъде подготвен и проект на договор като част от съдържанието на документацията.
В чл. 69 от ППЗОП е определено задължителното минимално съдържание на договора за обществена 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.
Няма утвърден стандартизиран образец на договор, който да е приложим за всички възложители при
обществени поръчки за строителство.
В съответствие с чл. 69 от ППЗОП, при съставяне на проект на договор за обществена поръчка,
трябва да се предвидят клаузи в следните насоки:
• данни за страните, дата и място на сключване на договора;
• предмет;
• цена, ред и срокове за разплащане;
• срок или продължителност на изпълнение на поръчката, а при поетапно изпълнение - и междинни срокове;
Чл. 113, ал.1 от ЗОП забранява и сключването на договори с периодично или продължително изпълнение за срок, който надвишава 5 години. Подобни договори са възможни при обществени поръчки за
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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 ЕЕДОП, 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.
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, свързани 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.
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 специфичните 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 въпросите, 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 документацията 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 определени 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 техническото и ценовото предложение на съответния участник, не важи за ЕЕДОП. Той задължително
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 събиране на оферти с обява.
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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.
Възможно е като част от предложението за изпълнение на поръчката възложителят да поиска разработване и представяне и на допълнителни документи в отделни файлове – напр. концепции или
описания за организацията на работа, подхода за изпълнение и др. Възложителят може да предостави
отделни образци със съответни реквизити или само да опише минимално изискуемата информация,
която трябва да се съдържа в тези документи.
При обществени поръчки за услуги и строителство като част от техническото предложение се
представя и декларацията по чл. 39, ал.3, т.1, б. „д“ от ППЗОП.
Важно ! В съответствие с чл. 47, ал. 3 от ЗОП, изискването на такава декларация от участниците
е допустимо само при обществени поръчки за строителство или услуги, но не и при доставки.
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 предоставят услугите, и които са приложими към предоставяните 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.
Важно ! След промените в ППЗОП, обн. ДВ, бр. 17/2019 г., в сила от 01.03.2019 г., в образеца на техническо 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 определения 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.22 В тази връзка не се
налага в образеца на техническо предложение, който възложителят изготвя, да се предвижда място
за полагане на подпис.
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 обществените поръчки за строителство в ценовото
предложение често се изисква попълване и на ценообразуващи показатели, както и стойност на непредвидени работи в определен размер.
При съставяне на образеца трябва да бъде дадена възможност за офериране на всички ценови параметри, 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 или Excel (напр. количествено-стойностна сметка при поръчки за строителство).
Важно ! ЦАИС ЕОП предоставя възможност възложителят да подготви образец на детайлно ценово
22 Вж. ЦАИС ЕОП Въпроси и отговори, раздел VII Оферти. Фактуриране, въпрос № 10
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предложение чрез използване на един или повече списъци с артикули. По този начин се дава възможност 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)7пълваредложената цена да не надвишава обявената прогнозна стойност
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Глава четиринадесета
ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЧРЕЗ СЛУЧАЕН ИЗБОР
Когато е приключена подготовката на обществена поръчка за строителство с прогнозна стойност
равна или по-висока от 1 000 000 лв. без ДДС23 или за доставка/услуга с прогнозна стойност равна
или по-висока от 200 000 лв. без ДДС и ще се провежда процедура, за която се публикува обявление
(открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен
диалог или публично състезание), възниква задължение проектите на част от подготвените документи да бъдат изпратени в АОП за упражняване на предварителен контрол чрез случаен избор по
чл. 232 от ЗОП.
Важно ! Предварителният контрол чрез случаен избор е приложим и към процедури за обществени
поръчки, които се възлагат съвместно от няколко възложителя. Ангажимент за регистриране на
процедурата в Системата за случаен избор (ССИ), както и за последващо изпращане на документи,
ако бъде избрана за контрол, е на водещия възложител, който ще провежда процедурата.
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.24
Важно ! Ако подготвената обществена поръчка не отговаря на някое от изискванията за упражняване 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 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 бъде избрана от системата,
възложителят незабавно може да пристъпи към откриването й с издаване на решение.
Когато ССИ е изтеглила съответната процедура, в 3-дневен срок възложителят е длъжен да изпрати в АОП по електронна поща25 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 установените 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
23 В съответствие с Методическо указание № 2/2020 г. на АОП, когато предметът на обществената поръчка се възлага на
части, с повече от една процедура, прагът от 1 000 000 лв., респ. 200 000 лв. се прилага към всяка конкретна процедура.
24 Достъпно на Портала за обществени поръчки, раздел „Методология“, Методически указания https://www2.aop.bg/wp-content/
uploads/2020/01/MU_2_2020.pdf
25 Този начин на изпращане ще бъде променен с въвеждането на специален модул за предварителен контрол в ЦАИС ЕОП.
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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 контрол26
(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 бележките да бъдат взети под внимание.
Важно ! При съвместно възлагане е подходящо получените бележки от предварителния контрол чрез
случаен избор да бъдат обсъдени с представители на възложителите, сключили споразумението по
чл. 8, ал.1 от ЗОП.
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.
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 първия 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, техническа спецификация и методика за оценка на офертите (ако е приложимо). Ако не са съобразени бележките 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 предварителния контрол чрез случаен избор, е 10 дни от публикуване на документите. Независимо от съдържанието 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 поръчката, възложителят има възможност да направи еднократна промяна по чл. 100 от ЗОП, ако същата 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
втората хипотеза, възложителят трябва да приложи писмени мотиви към досието на обществената поръчка.
Глава петнадесета
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОКОВЕ
Практиката показва, че според прогнозната стойност на конкретна обществена поръчка, вкл. при
съвместно възлагане, най-често се провеждат открита процедура, 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 нейното 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 обществена 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 образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП. Той е интегриран в ЦАИС ЕОП на ниво конкретна
електронна поръчка, секция „Решения и обявления“.
26 Вж. чл. 121, ал. 5 от ППЗОП, във вр. с чл. 232, ал. 9 от ЗОП
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Важно ! При съвместните обществени поръчки, решението за откриване на процедура по ЗОП се
издава от един от участващите възложители. Това е възложителят, който в споразумението по чл.
8, ал.1 от ЗОП е определен като отговорен за провеждането на общата поръчка/и.
В съответствие с чл. 22, ал. 5 от ЗОП решението за откриване задължително съдържа следните
реквизити:
1. наименование на възложителя;
В решението се посочва наименованието на възложителя, който ще го подпише. Информация,
че процедурата се провежда съвместно в решението не е задължителна, но може да се посочи
като допълнителна информация.
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 и подписва с КЕП в платформата.27
3. посочване на вида на процедурата и предмета на поръчката;
4. прогнозната стойност на поръчката - когато е приложимо;
5. мотиви - в 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 възложителя, ако договорът, който ще се сключи, е за срок по-дълъг от 5 години.
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;
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.
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. Положеният 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.28 Подписан саморъчно екземпляр на решението на хартиен носител вече няма правна стойност.
При открита процедура и публично състезание, освен решение за откриване, следва да бъде попълнено и обявление за обществена поръчка.
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. Минималното 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, чл. 104, ал. 2 от ЗОП, чл. 111, ал. 4 от ЗОП, чл. 114 от ЗОП, чл. 5, ал. 2 от ППЗОП и др.).
Важно ! В образеца на обявление за обществена поръчка в ЦАИС ЕОП е предвиден раздел за съвместно възлагане, но той се отнася само до възлагане от централен орган за покупки. Не съществува
27 Вж. ЦАИС ЕОП Актуално – Инструкция за генериране на системен номер на решението по чл. 22, ал.1, т.1 от ЗОП в ЦАИС
ЕОП
28 Вж. Методическо указание № 3/14.02.2020 г. на изпълнителния директор на АОП.
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възможност за посочване на другите участващи възложители като възлагащи органи. В тази връзка,
фактът, че поръчката се възлага съвместно може да се упомене като допълнителна информация и
като особеност при изпълнението на поръчката.
Важен реквизит на обявлението за обществена поръчка са няколко срока, свързани с провеждането
на процедурата.
Първият от тях е срокът за валидност на офертите29. 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 изменението на чл. 35а от ППЗОП, обн. ДВ, бр. 29/2020 г., в сила от 01.04.2020 г., вече не се изисква определяне 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 офертите 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.
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, а при публично състезание – 20 календарни дни.
Винаги може да бъде определен и по-дълъг от минималния срок за получаване на оферти, като трябва
да отчита сложността на поръчката и времето, необходимо за подготовка и подаване на офертите.
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.
В чл. 45, ал. 2 от ЗОП30 са предвидени хипотези, при които възложителят е длъжен още при откриване 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 строителство или при услуги с включени монтажни или инсталационни дейности. 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 документацията, 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 обществена поръчка.
В ЗОП са предвидени и възможности заложените за съответния вид процедура минимални срокове за
29 Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях
оферти - чл. 35а, ал. 1 от ППЗОП.
30 „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 изготвяне на офертите.“
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получаване на оферти да бъдат допълнително съкратени – напр. чл. 72, ал. 2 и 4 от ЗОП, чл. 178, ал.3
и 4 от ЗОП. Те са по-рядко приложими при съвместно възлагани обществени поръчки.
Срокът за получаване на оферти се брои от деня, следващ изпращането на обявлението за публикуване 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 двадесет 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
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.
Възложителят е свободен да определи датата за отваряне на офертите, но трябва да спази правилото на чл. 28, ал. 6 от ППЗОП - разликата между определения срок за получаване на офертите и
датата и часа за тяхното отваряне не може да е по-малко от 12 часа.
При възлагане на обществени поръчки през ЦАИС ЕОП отварянето на офертите се извършва в платформата, 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 посочват лица, които имат право да присъстват на него.
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 публикуването на самото него, както и на обявлението за обществена поръчка.
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 състезание - решението, обявлението и документацията се публикуват само в
РОП и в профила на купувача на възложителя в ЦАИС ЕОП;
• при договаряне без предварително обявление и при пряко договаряне – решението и поканата
(ако е приложимо) се публикуват в РОП и в профила на купувача на възложителя в ЦАИС ЕОП.
Важно ! Публикуването на документите се осъществява от ЦАИС ЕОП, като платформата осигурява спазване и на поредността на публикуване - ОВ на ЕС, РОП и профила на купувача.
Особености при стартиране на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява и покана до
определени лица
Когато за съвместно възлагана обществена поръчка се прилага събиране на оферти с обява или
покана до определени лица, не се издава решение за откриване и не се одобрява обявление за обществена поръчка.
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.
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 ! Минималният срок за получаване на оферти е 10 календарни дни, като не са предвидени основания за съкращаването му.
Когато се провежда възлагане чрез покана до определени лица, възложителят трябва да посочи лицето/лицата, които кани за участие.
31 Вж. Определяне на срокове на поръчки през ЦАИС ЕОП - https://www2.aop.bg/opredelqne-na-srokove-na-poruchki-prez-cais/
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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 стартиране на поръчката в ЦАИС ЕОП трябва да бъдат направени специални настройки, така че да бъде
осигурено спазването на тази законова разпоредба.32
След попълване на образеца на обява/покана до определени лица, той се подписва в платформата с
КЕП от водещия възложител, след което се публикува едновременно в РОП и в профила на купувача
на възложителя в ЦАИС ЕОП. Едновременно с обявата/поканата се публикуват и другите документи,
описващи условията на обществената поръчка – техническа спецификация, образци на документи,
проект на договор и др.
Глава шестнадесета
РАЗЯСНЕНИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
След откриване на процедура по ЗОП, възниква право за искане на разяснения по условията на поръчката. 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.
Сроковете за искане на разяснения са различни при отделните видове процедури и режими за възлагане. При открита процедура разяснения могат да се искат до 10 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 оферти33. 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 оферти34. Ако посочените срокове не бъдат спазени, на основание чл. 33, ал. 3 от ЗОП
възложителят не предоставя разяснения.
При наличие на постъпило искане за разяснение, за което са спазени изискванията за форма, съдържание и срок, възниква задължение да предоставяне на разяснение. То също се подготвя в писмена
форма и трябва да бъде подписано от възложителя или от лице по чл. 7, ал.1 или 2 от ЗОП.
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 условия или заличаване на първоначално съществуващи такива.
Важно ! Ако в резултат от получено искане за разяснение се налагат промени в условията на поръчката, те могат да бъдат направени с публикуване на обявление за изменение или допълнителна
информация. 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 съдържа 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 постъпване на искането. Когато за възлагането на поръчката се прилага събиране на оферти с обява,
32 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
33 Вж. чл. 180, ал.1 от ЗОП
34 Вж. чл. 189 от ЗОП
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възложителят дава разяснение най-късно в първия работен ден, следва получаването на запитването.35 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 разяснения.
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 възложител. В ЦАИС ЕОП това се извършва чрез секция „Съобщения и разяснения“ на ниво конкретна електронна поръчка.
След откриване на процедура по ЗОП е възможно да възникнат основания за промяна на нейните условия. 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 предоставя възможност на възложителя да извърши известни промени без да се налага да прекратява
процедурата.
Важно ! При съвместно възлагане необходимостта от промени в условията на поръчката може да се
обсъди между представители на участващите възложители.
Механизмът за изменение предполага подготовка и публикуване на обявление за изменение или допълнителна 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 информация 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.
Възможните промени са два вида. Първият вид изменение може да засяга всякакви условия на поръчката, 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. При
публично състезание извършването на промени също е допустимо, като срокът е до 7 дни от публикуване на обявлението в РОП.
Важно ! Посочените срокове за извършване на еднократна промяна са преклузивни, като след изтичането им промяната няма да бъде законосъобразна.
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;
35 Вж. чл. 189 от ЗОП
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• 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 заинтересованите лица36 – 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 заинтересованите 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.
Вторият вид промени могат да се извършват многократно, но единствените условия, които е допустимо 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.
При събиране на оферти с обява за момента, ЗОП и ППЗОП не предвиждат възможности за изменения 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
възможност за обжалване, новото възлагане може да започне веднага.
Глава седемнадесета
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 на възложителя и има съдържанието по чл. 51, ал. 1 от ППЗОП.
Важно ! При съвместно възлагане на обществени поръчки е допустимо и подходящо всеки от участващите възложители да предложи по един член на оценителната комисия. Заповедта за назначаване
се издава от възложителя, който провежда процедурата/възлагането, като в нея се включват предложените от другите възложители лица.
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 численост. Задължително един от членовете на комисията се определя за председател. Той също има качеството и правата на член на комисията и трябва да бъде отчитан в нечетния брой на членовете.
В ЗОП и ППЗОП не се съдържат условия относно квалификацията на председателя и членовете на
комисията.
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 офертите (особено, ако са предвидени показатели за оценка на техническото предложение).
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 участва 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
36 Вж. чл. 100, ал. 7, т.1, във вр. с ал. 10 от ЗОП
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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
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 удостоверяват 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.
Освен правата и задълженията на член на комисията, председателят има и допълнителни отговорности, описани в чл. 51, ал. 4 от ППЗОП.37
Важно ! При възлагане на електронни обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП, председателят на комисията има и задължението да декриптира подадените в платформата оферти, вкл. ценовите предложения (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 възникване на конфликт на интереси е основание, както съответният член на комисията да си направи
самоотвод, така и да бъде отстранен от възложителя.
Важно ! При необходимост от замяна на член на комисията, предложен от един от участващите
възложители, той има право да предложи нов.
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:
• отваряне на офертите;
• предварителен подбор;
• разглеждане и оценка на офертите;
• класиране на участниците.
37 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 посочените срокове;
3. отговаря за правилното съхранение на документите, които не са в платформата, до приключване на работата на комисията;
4. прави предложения за замяна на членове на комисията при установена невъзможност някой от тях да изпълнява задълженията си.
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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. Това
действие се извършва чрез натискане от председателя на комисията 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.
Предварителен подбор
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 отношение на откритата процедура) и чл. 181, ал.2 от ЗОП (по отношение на публичното състезание),
допускат разглеждането и оценката на офертите да предшества етапа на подбор на участниците.
Това е т.нар. „обърнат“ ред за работа на комисията, който ще бъде разгледан подробно по-долу в
настоящата глава.
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 създаване 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
изпраща на всички участници (чрез секция „Съобщения и разяснения“).
След получаване на протокола, за участниците, по отношение на които са констатирани пороци,
започва да тече срок от 5 работни дни за отстраняването им. След изтичането на този срок комисията разглежда допълнително представените документи и взема окончателно решение за не/
съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор
(ако са приложими).
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 критериите 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 условия.
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.
Когато обявеният от възложителя критерий за възлагане включва показатели, относими към техническите предложения, след приключване на проверката за съответствие, комисията пристъпва към
оценяване по тези показатели. До оценяване се допускат само техническите предложения, които
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лага обявените от възложителя показатели с тяхната относителна тежест, както и одобрената
методика за оценка.
След приключване на оценяването по показателите, свързани с техническите предложения, комисията 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).
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 поръчката в РОП и профила на купувача на съответния възложител.
Декриптираните ценови предложения подлежат на разглеждане от комисията относно тяхната пълнота и съответствие с изискванията на възложителя. Непълно или несъответстващо на изискванията ценово предложение е основание участникът да бъде предложен за отстраняване.
След приключване на прегледа за съответствие, ценовите предложения, които отговарят на изискванията на възложителя, се подлагат на проверка за наличие на основания за изискване на обосновка за необичайно благоприятна оферта по чл. 72 от ЗОП.
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 едновременно, 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 показатели, комисията прави комплексна оценка.
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 обявените от възложителя условия.
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 резултатите от работата й се отразяват в доклад.
Извършените от комисията действия, всички взети от нея решения, както и мотивите за тях трябва 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 протоколи, 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 утвърждаване.
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
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промени, докладът се подписва само от онези членове, които са завършили работата на комисията.
При публично състезание, задължителният протокол по чл. 181, ал.4 от ЗОП трябва да има съдържанието 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 класиране или прекратяване).
„Обърнат“ ред за работа на комисията
Чл. 104, ал.2 и чл. 181, ал.2 от ЗОП позволяват при открита процедура и при публично състезание да
се приложи различна поредност при работата на комисията. При нея разглеждането и оценката на
техническите и ценовите предложения се извършва преди предварителния подбор. Това е т.нар. в
практиката „обърнат“ ред за работа на комисията. Към момента той може да бъде прилаган само
при два вида процедури – открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП и публично състезание по чл.
18, ал.1, т.12 от ЗОП. Допълнителна предпоставка във връзка с обърнатия ред е условието всички
предложения от офертите на участниците да са представени в числова стойност (без значение на
мерната единица – лев, брой, кв. м. или др.), която се оповестява в момента на отваряне на офертите.
Важно ! При съвместно възлагане на обществени поръчки, ако са изпълнени условията на чл. 104, ал.2
от ЗОП – при открита процедура, респ. чл. 181, ал.2 от ЗОП – при публично състезание, също може да
бъде приложен обърнат ред. Преценката за това трябва да бъде направена на етапа на подготовка
на условията на обществената поръчка.
Прилагането на обърнат ред се оповестява в обявлението за обществена поръчка. При него, в съответствие с чл. 61 от ППЗОП, работата на комисията протича в следната последователност:
• отваряне на офертите;
• разглеждане, оценка и класиране на офертите;
• подбор на участниците.
Отваряне на офертите
Както при стандартния ред за работа на комисията, след изтичане на срока за получаване на оферти, назначената комисия пристъпва към отваряне на офертите в посочения в обявлението ден и час.
В съответствие с чл. 61, ал.1 от ППЗОП, след отваряне на хранилището (секция „Оферти“), съдържащите се в него оферти, вкл. ценовите предложения, се декриптират от председателя на комисията.
В резултат от това действие, в публичната преписка на поръчката (в РОП и профила на купувача на съответния възложител) автоматично се визуализират не само наименованията/имената на
участниците, датата и часа на подаването на офертите на офертата, но и направените ценови
предложения.
Разглеждане, оценка и класиране на офертите
След отваряне на офертите, при обърнат ред, комисията вместо извършване на предварителен подбор, пристъпва директно към разглеждане на офертите на участниците.
Комисията първо трябва да разгледа техническите предложения за установяване на съответствието им с техническата спецификация. Участници, чиито технически предложения не отговарят на
изискванията, следва да бъдат предложени за отстраняване.
Ако за конкретната процедура възложителят е предвидил показатели за оценка, свързани с техническите предложения, комисията извършва оценяване по тях (само за офертите, които отговарят
на изискванията на възложителя), след което преминава към разглеждане на ценовите предложения.
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Предложените цени се проверяват за пълнота и съответствие с условията на поръчката, като при
пропуски или отклонения, съответните участници се предлагат за отстраняване. По отношение на
останалите ценови предложения, ако те са повече от три, се прави проверка за наличие на основания
за изискване на обосновка по чл. 72 от ЗОП. От участниците с необичайно благоприятни оферти за
цена или разходи комисията изисква писмена обосновка, която преценява за пълнота и обоснованост
от гледна точка на обстоятелствата по чл. 72, ал.2 от ЗОП.
Комисията оценява допуснатите ценови предложения в съответствие с обявения критерий за възлагане и прави комплексна оценка на офертите, ако е приложимо.
Въз основа на оценяването, в съответствие с чл. 61, ал. 2, т.1 от ЗОП, комисията класира участниците.
Подбор на участниците
В последния етап от работата си при обърнат ред, комисията пристъпва към разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор (ако има такива).
Важно ! Проверката за допустимост не се извършва едновременно на всички участници, а в низходящ ред, спрямо получените оценки до възможност за окончателно класиране на двама от участниците на първо и второ място.
И при обърнат ред, ако за някой от участниците, по отношение на които се прави проверка за допустимост, бъде установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние
или критериите за подбор, се дава възможност за отстраняването й.
За разлика от стандартния ред за работа на комисията, съставеният протокол не се предоставя на
всички, а само на съответния участник се изпраща писмено уведомление – чрез секция „Съобщения
и разяснения“ в ЦАИС ЕОП. От получаване на писмото започва да тече срокът от 5 работни дни за
отстраняване на констатираните пороци чрез представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация. След изтичане на срока, комисията взема
окончателното решение за допускане или отстраняване на участника.
Действията на комисията, свързани с подбор на участниците, приключват, когато за двама от
получилите най-високи оценки участници се установи, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. Те се класират окончателно на първо и второ място и работата
на комисията приключва, като документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор
на останалите участници, чиито оферти са класирани не се разглеждат.
При обърнат ред, комисията документира работата си по общите правила, като според вида процедура – открита процедура или публично състезание – се съставят протоколи и доклад или само
протоколи, вкл. по чл. 181, ал. 4 от ЗОП.
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 декриптирането 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.
Ходът на работа на комисията започва с етапа на подбор на участниците, при който се проверяват подадените ЕЕДОП, доказателствата за предприети мерки за надеждност и документите за
създаване на обединение, ако са приложими. Целта е да се установи съответствието на участниците с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор, ако има такива в условията на
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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. 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 изискванията на възложителя.
Ценовите предложения също се разглеждат за съответствие с изискванията на възложителя.
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 осемнадесета
ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
След приключване на работата си, комисията предава на възложителя съставените от нея протоколи и доклад (ако е приложимо), както и всички приложения към тях – особени мнения, оценителни листове 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.
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 процедурата – за класиране и определяне на изпълнител или за прекратяване.
На основание чл. 181, ал.5 от ЗОП, при публично състезание, възложителят утвърждава протокола на
комисията по чл. 181, ал. 4 от ЗОП по реда на чл. 106 от ЗОП, т.е. в рамките на 10 дни от предаване
работата на комисията с право на писмени указания в хипотезите по чл. 106, ал. 3-6 от ЗОП. След
утвърждаване на протокола на комисията по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, в нов 10-дневен срок възложителят
издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на публичното състезание.
При събиране на оферти с обява, след получаване на протокола на комисията, възложителят го утвърждава, като специални срокове за това не са предвидени.
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Определяне на изпълнител на обществената поръчка
Когато в утвърдения протокол/доклад на комисията се съдържа класиране на участниците, възложителят 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 подбор (ако е приложимо);
• офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.
Важно ! Възложителят е обвързан с направеното от комисията класиране и от предложението й
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 трябва да бъде изпратено на всички участници в процедурата. 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 водещия 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.
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.
Прекратяване на процедурата
Възложителят може да издаде решение за прекратяване на процедурата по всяко време от момента
на откриването й до сключването на договор за обществена поръчка.
Решението за прекратяване е индивидуален административен акт и подлежи на обжалване по реда
на ЗОП.
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 възложена 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).
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. Прекратяването, 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;
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• основания по чл. 110, ал.2 от ЗОП, които се прилагат по преценка на възложителя.
Важно ! При съвместно възлагане на обществена поръчка, би било подходящо прекратяването й да
се обсъди между представители на участващите възложители, независимо дали се прилагат основанията по чл. 110, ал.1 или ал.2 от ЗОП.
Глава деветнадесета
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
След издаване на решение за определяне на изпълнител в процедура за обществена поръчка по ЗОП,
водещият възложител при съвместно възлагане предприема действия за сключване на договор.
Това предполага да се изчака изтичането на няколко срока. На първо място, трябва 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 участници, 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.
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 определяне на изпълнител.38
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, решението за определяне на изпълнител не може да влезе в сила.
Освен да има влязло в сила решение за определяне на изпълнител или определение за допускане на
предварително изпълнение, преди да сключи договор възложителят трябва да се увери, че са влезли в
сила всички решения по процедурата.
Когато са изпълнени всички условия, за да се пристъпи към сключване на договор за обществена поръчка, 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 възложителят да отправи писмена покана до определения за изпълнител участник. При електронните
обществени поръчки това се прави чрез секция „Съобщения и разяснения“.
При съвместно възлагане, поканата се изпраща от възложителя, провел процедурата/възлагането.
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 едномесечния срок за сключване на договора. В съответствие с ч. 68, ал.1 от ППЗОП, в поканата може
38 Чл. 112, ал. 7 от ЗОП:
1. изпълнителят е определен в резултат на:
а) процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 и 13 и има само един поканен участник, или
б) процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 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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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 определени документи. Те се събират от възложителя, провел
съвместното възлагане и включват:
• документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП;
Това условие трябва да се изпълни само, когато в обявлението за обществена поръчка е поставено изискване участник-обединение, който бъде определен за изпълнител, да се регистрира
като юридическо лице.
• документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, 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 договора 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 забранява да се
изискват документи, които вече са били предоставени на възложителя и продължават да са актуални39; 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 предвиден
документ от компетентен орган, преди сключване на договора се представя декларация за съответствие.40
Когато в условията на конкретната процедура са включени критерии за подбор, преди сключване на
договора определеният за изпълнител участник задължително представя доказателства за съответствие.
Важно ! И на този етап възложителят не могат да се изискват 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 документи 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.
• определената гаранция за изпълнение на договора;
Това условие трябва да бъде изпълнено само преди сключване на договор по процедури, в които
е било изискано представяне на гаранция за обезпечаване изпълнението на договора.
Гаранцията трябва да бъде представена в някоя от допустимите от чл. 111, ал. 5 от ЗОП форми и да е в пълния, изискан от възложителя размер.
Ако възложителят е поставил изискване за представяне и на гаранция за обезпечаване на авансово предоставени средства, същата не би трябвало да се изисква при сключване на договора,
а след това, когато бъдат изпълнени условията за предоставяне на аванс.
39 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
40 Вж. информация от системата e-sertis в образеца на еЕЕДОП, въведена от АОП.
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• извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен 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 включени като изискване от възложителя.
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 измени 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.
Важно ! При съвместно възлагане, решението дали да се определи класирания на второ място за изпълнител или процедурата да бъде прекратена би следвало да се обсъди с представители на всички
участващи възложители.
След като бъдат събрани/представени всички необходими документи по чл. 112, ал.1 от ЗОП, възложителят 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 направени 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 процедурата. 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, възложителя може да пристъпи към сключване на договор незабавно след като е
определен изпълнител. Тъй като тези способи за възлагане не са процедури по ЗОП и за тях не е приложимо 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 процедурите е инструктивен.
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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, провел съвместната поръчка, трябва да подготви 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).
При публикуването на обявлението за възложена поръчка, в РОП и профила на купувача се публикуват
и самия договор, заедно с приложенията към него.
Глава двадесета
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Всеки участник в обществена поръчка има право да заяви в офертата си, че ще използва един или
повече подизпълнители41. 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 заявен 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 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 обществената 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.
41 § 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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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.
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 дейностите, 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.
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 критерии за подбор (ако има такива).
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ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ПУБЛИЧНОСТ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, КОИТО СЕ ВЪЗЛАГАТ СЪВМЕСТНО
Глава двадесет и първа
ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В „ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК“, РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА
Публикуване на обявления в „Официален вестник“ на ЕС
Водещият възложител на обществена поръчка, която се възлага съвместно, е длъжен да публикува
в ОВ на ЕС документи и информация, които са свързани с възлагане и изпълнение на обществени
поръчки на стойност по чл. 20, ал.1 от ЗОП.
Определяща за необходимостта от публикуване в ОВ на ЕС не е стойността на конкретната поръчка, а вида на процедурата, която се провежда за възлагането й. Така, ако се провежда открита
процедура по ЗОП, дори и за обществена поръчка на стойност под праговете по чл. 20, ал.1 от ЗОП,
съответните документи също се публикуват в ОВ на ЕС.
От процедурите, които прилагат публичните възложители, 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.
В ОВ на ЕС се публикуват само обявления, като свързаните с конкретна съвместна поръчка са:
• 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;
Важно ! В ОВ на ЕС не се публикува обявление за приключване на договор за обществена поръчка,
дори когато процедурата е била обявена там.
За дата на изпращане на обявленията се приема датата, удостоверена от платформата чрез електронен времеви печат.
Публикуване в Регистъра на обществените поръчки
При възлагане на съвместни обществени поръчки, водещият възложител трябва да публикува в РОП
поредица от документи, според вида на процедурата, респ. реда за възлагане, който се прилага. Сроковете за публикуване са посочени в чл. 19а от ППЗОП:
• решенията по чл. 22, ал. 1 от ЗОП;
Това са всички решения по процедурите, които възложителят издава, а не само тези, които се
попълват по образец.
Решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 - 8 и 10 - 12 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
изпращане - в 3-дневен срок от издаването им.
• обявленията по чл. 35, ал. 1 от ЗОП;
В РОП подлежат на публикуване всички видове обявления, които се публикуват и в ОВ на ЕС.
След публикуване на тези обявления в ОВ на ЕС, те се публикуват и в РОП.
Важно ! Обявленията, които се публикуват в ОВ на ЕС и решенията, с които те се одобряват (когато е приложимо), не се публикуват в РОП преди публикуването им в ОВ на ЕС. Спазването на това
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условие се осигурява от ЦАИС ЕОП.
• обявленията за изменение на договори за обществени поръчки по чл. 116, ал. 1, т. 1 и 4 - 7 от
ЗОП.
Важно ! 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 публикува и в ОВ на ЕС (ако се отнася към процедура, която
първоначално е била обявена в ОВ на ЕС).
• обявленията, свързани с провеждане на процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 и 13 от ЗОП - за
оповестяване на откриването, промените, възлагането на поръчките и изменението на договорите;
За тези обявления се използват образците, както и при другите видове процедури, въпреки че
се публикуват само в РОП и профила на купувача на възложителя, но не и в ОВ на ЕС.
• поканите за участие в процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8 и 13 от ЗОП;
На публикуване в РОП подлежат и поканите за участие в процедурите на договаряне без предварително обявление и пряко договаряне.
• 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.
• обявите за събиране на оферти, поканите до определени лица по чл. 191, ал. 1 от ЗОП, както и
обявления за възлагане на обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 или 7 от ЗОП;
• документациите за обществени поръчки;
• предоставените разяснения;
• протоколите и докладите на комисиите
Публикуването на протоколите и докладите на комисията се извършва в деня на изпращане на
съответното решение по чл. 22, ал. 1, т. 4 - 8, 10 и 11 от ЗОП, в зависимост от вида и етапа
на процедурата.
• договорите за обществени поръчки, както и приложенията към тях, с изключение на тези, които са публикувани като част от документацията;
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.
• договорите за подизпълнение;
Когато определеният за изпълнител участник е заявил ползване на подизпълнител/и, след
сключване на договора за обществена поръчка, той предоставя на възложителя екземпляр от
договора за подизпълнение. За възложителят възниква задължение за публикуването му в РОП и
в профила на купувача в 30-дневен срок от получаването.
• допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;
Те подлежат на публикуване не само в профила на купувача, а и в РОП, като моментът за това
съвпада с деня на публикуване на обявлението за изменение на договор за обществена поръчка.
То от своя страна се оповестява в срок до 30 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 предварителното, така и окончателното становище.
Срокът за публикуване на становищата в РОП и профила на купувача е до 5 работни дни от
получаването им от възложителя.
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Важно ! С публикуването на документ в РОП, той автоматично и едновременно се публикува и в
профила на купувача на възложителя в ЦАИС ЕОП.
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. 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 започва 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 информация, която може да се защитена като конфиденциална по чл. 102 от ЗОП.
Публикуване в профила на купувача
Водещият възложител при съвместно възлагане публикува в своя профил на купувача всички документи по конкретната поръчка, които се публикуват в РОП, но също и резултатите от проведени
пазарни консултации по тази поръчка, ако има такива.
Това публикуване се извършва автоматично 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.
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ЧАСТ ПЕТА
ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ПРИ СЪВМЕСТНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ
ПОРЪЧКИ
Глава двадесет и втора
СЪВМЕСТНО ВЪЗЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО С УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА
Съвместното възлагане на обществени поръчки е възможно между възложители на различни нива –
национално, регионално и дори трансгранично.
По-долу е разгледан пример за възлагане на съвместна поръчка, в която участници са министерство
и община.
Предмет на възлагане са поредица от обществени поръчки по проект с основна цел изпълнение на
инженеринг – проектиране и строителство на съществуваща сграда. Същата е публична държавна
собственост, като правата се упражняват от министерство. Сградата се намира на територията
на община – бенефициент по Оперативна програма, която има възможност в рамките на проект,
финансиран със средства от ЕС, да осигури основния ремонт на сградата.
Министерството и общината имат интерес от изпълнение на дейността, поради което предприемат действия да уредят въпросите по съвместното възлагане на обществените поръчки.
Министерството, което упражнява правата на собственост върху сградата от името на държавата, дава необходимото съгласие за извършване на интервенциите - проектиране и основен ремонт,
но също предоставя достъп, изходни данни, архитектурно заснемане, дава съгласие за издаване на
разрешение за строеж.
Общината като бенефициент кандидатства по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, подава проектно предложение, включително бюджет по проекта. Като
директен бенефициент, общината е единствен допустим получател на финансирането и възможна
страна по административния договор. Изискване по Насоките за кандидатстване е бенефициентът
да представи Споразумение за партньорство, в който да уреди взаимоотношенията с ведомството
– собственик на сградата. Споразумението е сключено на основание и при спазване на условията за
кандидатстване. Финансирането на дейностите е осигурено от безвъзмездна финансова помощ и
заем от финансов посредник.
С оглед изпълнение на проекта, подлежащи на възлагане са поредица от обществени поръчки за
строителство и услуги:
• инженеринг – проектиране и строителство;
• оценка на съответствие и строителен надзор по време на строителството;
• осигуряване на публичност;
• услуги по управление на проекта;
• избор на външен одитор.
В споразумението помежду си, страните са индивидуализирали кои поръчки се възлагат съвместно и
кои са самостоятелни задължения на всеки един от двамата възложители.
Като добра практика в случая може да се изведе съчетаването в едно на Споразумението за
партньорство със споразумение за съвместно възлагане по чл. 8, ал.1 от ЗОП. Така отпада необходимостта от последващо сключване на отделно споразумение, уреждащо въпросите на съвместното
възлагане на обществените поръчки по проекта. В тази връзка документът, който подписват двете
страни, може да включва в себе си и двете основания В споразумението се комбинират всички задължения на партньорите, заедно с отговорностите по съвместното възлагане на обществените
поръчки.
Тъй като в случая общината е бенефициент и водещ партньор по Споразумението за партньорство,
тя е поела и всички организационно-технически действия по откриването и провеждането на обществените поръчки по проекта.
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Важен елемент в споразумението е уговорката, че разходите се извършват от възложителя на обществената поръчка за инженеринг, но подобрената стойност на активите отива в полза на партньора - министерство, поради което страните уговарят това прехвърляне.
Важно: В подкрепа на представената добра практика, като приложение към настоящия наръчник е
включен образец на споразумение, подобно на това, сключено между страните – моля виж Приложение
1.
Глава двадесет и трета
СЪВМЕСТНО ВЪЗЛАГАНЕ НА МЕСТНО НИВО МЕЖДУ ОБЩИНИ
Като пример за добра практика при съвместно възлагане на обществена поръчка между няколко общини е изпълнението на Проект „Българските общини работят заедно за подобряване качеството
на въздуха” по Програма LIFE+ на Европейския съюз“.
Въз основа на споразумение по чл. 8, ал.1 и 2 от ЗОП, шест общини се договарят за съвместно възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 12 еднотипни стационарни станции за контрол на качеството на атмосферния въздух за общините: Столична
община, община Бургас, община Русе, община Стара Загора, община Велико Търново и община Монтана“.42 В резултат от изпълнението й всеки от участващите възложители ще получи по две станции.
В конкретния случай като добра практика може да се изведе обстоятелството, че споразумението
за съвместно възлагане е включено като част от документацията за обществената поръчка и публикувано заедно с нея в профила на купувача на водещия възложител.43 Съдържащите се в споразумението договорености между участващите общини обосновават заложените в проекта на договор за
обществена поръчка условия за начина на изпълнение, приемане и плащане на доставките.
В съответствие със споразумението, ангажимент за провеждане на процедурата по ЗОП за избор
на изпълнител поема кметът на Столична община. Другите участващи възложители имат право да
съгласуват изготвената документация, както и да участват със свои представители в комисията
за разглеждане, оценка и класиране на офертите.
Видно от състава на комисията, другите възложители не са упражнили това свое право, като
всички членове на комисията са на водещия възложител.
В споразумението по чл. 8, ал.1 от ЗОП е определена точно прогнозната стойност на поръчката,
която предполага провеждане на открита процедура по ЗОП. Водещият възложител изрично е поел
ангажимент за стриктно спазване на правилата за възлагане на обществени поръчки.
Страните са уговорили да бъде подписан един договор от страна на водещия възложител, като в
тази връзка в предмета на обществената поръчка няма обособени позиции. Всяка от участващите
общини е поела ангажимент да заплати стойността, съобразно ценовото предложение на определения за изпълнител участник, на полагащите й се две станции. Предвид условието за предоставяне на
аванс, отново всяка община поотделно е предвидено да преведе на изпълнителя 20 % от стойността
на полагащите й се две станции. След изпълнение на дейностите по договора и заплащане на пълната стойност на станциите, те стават собственост на всяка от шестте общини.
Съгласно проекта на договор за обществена поръчка като част от документацията, е предвидено приемането на изпълнението по места в съответните общини да се извършва от комисии,
назначени от съответния кмет на община.
Възлагането на представената обществена поръчка, завършила със сключването на договор с
избрания изпълнител, показва удачно обединяване на усилията на общини за постигане на бърз резултат. Въпреки, че вероятно всяка от общините би могла да проведе отделно възлагане и да придобие
оборудване с различни технически характеристики, съвместното възлагане в случая дава възможност за черпене и на бъдещи ползи от изпълнението, доколкото еднаквата доставена техника и ре42 УИН 00087-2019-0116
43 https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=133370&companyId=20779
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зултатите от използването й ще дадат възможност за съпоставка на получените данни по общини.
Подобни примери трябва да насърчат и другите общини да търсят възможности за по-широко
сътрудничество помежду си в области от взаимен интерес.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Днес, …………………………….г., в гр…………………….. между:
Община………………………………….., представляванa от …………………………………, в качеството му
на кмет на Община ……………………………………., наричана по-долу БЕНЕФИЦИЕНТ или ВОДЕЩ ПАРТНЬОР, от една страна
и
1. Министерство …………………………………….., представлявано от ……………………………… се сключи настоящото Споразумение за партньорство, на основание Насоките за кандидатстване по Процедура за предоставяне на БФП………………….. като страните се съгласяват, че същото
представлява и Споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки по чл. 8, ал. 1 от ЗОП.
Същото е наричано по-долу за краткост СПОРАЗУМЕНИЕТО и е за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Чл. 1. (1) Настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ урежда правата и задълженията на страните във връзка с
подготовката, оценката, одобрението и изпълнението на Проект „…………………..“, одобрен за реализация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) …………………, наричан
по-долу ПРОЕКТЪТ, с който Община ……….. ще кандидатства за предоставяне на финансиране (комбинирано финансиране чрез БФП и финансов инструмент), по процедура „…………………………“, както
и правата и задълженията на страните във връзка със съвместното възлагане на обществените
поръчки, необходими за реализация на ПРОЕКТА.
(2) Настоящото споразумение се сключва с Министерство………………, в качеството му на държавна институция, която упражнява правата на собственост от името на държавата върху обект
„……………………….“, на който имотът е предоставен за управление.
(3) Обектът е с административен адрес………………. представляващ „Сграда ………………………….“,
който е предмет на интервенция по ПРОЕКТА.
(4) ПРОЕКТЪТ има за цел …………………………………………
Чл. 2. (1) Целта на настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ е ефективна и качествена подготовка, и последващо изпълнение на ПРОЕКТА, с който Община ……………… кандидатства за финансиране по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ …………., както и уреждане на
административни, финансови и организационни взаимоотношения във връзка с финансирането на
ПРОЕКТА и по-специално ползването на финансов инструмент ………….
(2) ПРОЕКТЪТ е на индикативна стойност до ........................... лева с включен невъзстановим ДДС,
разходи за проектиране, надзор и строително-ремонтни дейности, публичност, управление и др. в
т.ч. индикативна стойност на финансовия инструмент …..лева.
ІI. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Чл. 3 Настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ влиза в сила от датата на неговото подписване от страните по
него и се сключва със срок до пълното погасяване на задълженията по Договора за кредит с Финансовия посредник ……………………………
ІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА, ОЦЕНКАТА И
ОДОБРЕНИЕТО НА ПРОЕКТА
Чл. 4 (1) С оглед пълното и точно изпълнение на СПОРАЗУМЕНИЕТО, страните се съгласяват да
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предприемат всички необходими действия, свързани с подготовката, оценката, и одобрението на
ПРОЕКТА, съответно:
1. определяне на дейностите, попадащи в обхвата на ПРОЕКТА;
2. осигуряване на изходна информация и данни за подготовката на ПРОЕКТА;
3. подготовката на всички необходими документи, представляващи част от ПРОЕКТА, съгласно Насоките за кандидатстване, както и всякакви други документи, които могат да бъдат изискани от
Междинното звено или Управляващия орган в хода на кандидатстване или произтичат от последващи
изменения в Насоките за кандидатстване, както и всички необходими документи, съгласно инвестиционна политика на финансовия посредник;
4. съгласуване на документи, представляващи част от ПРОЕКТА;
5. участие със свои представители с подходяща квалификация и опит в предварителни консултации
и обсъждания, преди подаване на проектното предложение, както и в подготовката на процедурите
за възлагане на обществени поръчки;
6. комплектоване на ПРОЕКТА и досиета за обществените поръчки;
7. представяне на ПРОЕКТА пред финансовия посредник,;
8. представяне на пакет с проектното предложение, включващо изискващата се информация, документи и попълнени образци от документацията за кандидатстване, съгласно публикуваните изисквания на финансовия посредник;
9. осигуряване на допълнителни данни, документи и разяснения в хода на оценката на ПРОЕКТА;
10. осигуряването на необходимата документация във връзка със сключването на договор за безвъзмездна финансова помощ между…………….. Управляващ орган ………. и Община …… и Договор за
кредит между ………… банка и Община ………, в случай, че ПРОЕКТЪТ бъде одобрен за финансиране.
(2) С оглед пълно и точно изпълнение на СПОРАЗУМЕНИЕТО, страните се съгласяват да предприемат
всички необходими действия, свързани с изпълнението на ПРОЕКТА, в случай че същият бъде одобрен
за финансиране. Правата и задълженията на страните във връзка с изпълнението на ПРОЕКТА са
уредени в раздели ІV и V от настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР
Чл. 5. ВОДЕЩИЯТ ПАРТНЬОР има право:
5.1. да определи дейностите, попадащи в обхвата на ПРОЕКТА;
5.2. да изисква от ПАРТНЬОРА необходимата подкрепа и съдействие при определянето на дейностите, попадащи в обхвата на ПРОЕКТА;
5.3. да изисква от ПАРТНЬОРА информацията, данните и документите, необходими за подготовката
на ПРОЕКТА;
5.4. да изисква от ПАРТНЬОРА да участва в подготовката на всички документи, представляващи
част от ПРОЕКТА, съгласно Насоките за кандидатстване, съгласно обичайната му практика и инвестиционна стратегия, както и всякакви други документи, които могат да бъдат изискани от МЗ/УО в
хода на кандидатстване или произтичат от последващи изменения в Насоките за кандидатстване;
5.5. да изисква от ПАРТНЬОРА да съгласува идейните проекти, работните проекти и други документи, представляващи част от ПРОЕКТА, както и да представя експертни становища във връзка с
тези документи;
5.6. да изисква от ПАРТНЬОРА да съдейства при съгласуване на работните проекти със съответните експлоатационни дружества;
5.7. да изисква от ПАРТНЬОРА да представя документите, представляващи част от ПРОЕКТА, съгласно Насоките за кандидатстване, както и всякакви други документи, които могат да бъдат изискани
в хода на кандидатстване или произтичат от последващи изменения в Насоките за кандидатстване;
5.8. да изисква от ПАРТНЬОРА осигуряването на допълнителни данни, документи и разяснения от
неговата компетентност, в случай на необходимост, в хода на предварителните консултации и при
оценката на ПРОЕКТА;
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тентност във връзка със сключването на договор за финансиране, както и изпълнението на бизнес
плана в случай, че ПРОЕКТЪТ бъде одобрен за финансиране;
5.10. в качеството си на бенефициент да сключи Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) за финансиране на ПРОЕКТА;
5.11. да изисква от ПАРТНЬОРА, да определи свой/свои представител/и за участие в работните срещи на Екипа за управление на проекта с изпълнителите на дейностите по проекта, експлоатационните дружества, организации и институции и всички заинтересовани страни, имащи отношение
към подготовката и изпълнението на проекта, съгласно предвиденото в договора за безвъзмездна
финансова помощ и настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ, както и в процедурите за възлагане на обществени поръчки;
5.12. да изисква от ПАРТНЬОРА предоставяне на информация и документи в рамките на неговата
компетентност, свързани с изпълнението на одобрения за финансиране ПРОЕКТ и с изпълнението на
задълженията на ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР, произтичащи от договора за безвъзмездна финансова помощ
и договора за кредит;
5.13. да изисква от ПАРТНЬОРА предоставяне на информация и документи във връзка с извършването
на проверки на място на ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР от страна на Сертифициращия орган, Одитния орган,
Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС), и други национални одитни и контролни органи;
5.14. да следи за стриктното спазване от страна на ПАРТНЬОРА на всички негови задължения във
връзка с изпълнението на ПРОЕКТА и настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ.
5.15. да изисква от ПАРТНЬОРА да изпълнява задълженията си съгласно посоченото в ДБФП, договора
за кредит, одобрения бизнес план, искането за финансиране и настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ като
определя срок за това.
Чл. 6. ВОДЕЩИЯТ ПАРТНЬОР е длъжен:
6.1. да организира подготовката на ПРОЕКТА, съгласно Насоките за кандидатстване;
6.3. да проведе предварителни консултации с УО;
6.4. да осъществи комплектоването на ПРОЕКТА, при спазване на изискванията на Насоките за кандидатстване;
6.5. да подаде Искане за финансиране и бизнес план пред финансовия посредник за оценка на проекта и
изготвяне на становище относно структурата на финансирането на проекта и необходимия размер
на БФП;
6.6. да подпише договор за кредит със съфинансиращата банка като предостави копие от същия на
ПАРТНЬОРА;
6.7. да подаде ПРОЕКТА за оценка чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за
управление и наблюдение – ИСУН 2020 за оценка от МЗ;
6.8. да осигури и представи на МЗ и/или УО, при необходимост, всякакви допълнителни данни, документи и разяснения в хода на оценката на ПРОЕКТА;
6.9. да уведоми ПАРТНЬОРА за датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ,
в случай че ПРОЕКТЪТ бъде одобрен за финансиране.
Чл. 7. (1) ВОДЕЩИЯТ ПАРТНЬОР изпълнява дейностите, включени в одобрения за финансиране ПРОЕКТ, съгласно предвиденото в договора за безвъзмездна финансова помощ и договора за кредит.
(2) ВОДЕЩИЯТ ПАРТНЬОР е длъжен да уведоми ПАРТНЬОРА за всички задължения, свързани с изпълнението на ПРОЕКТА, произтичащи от договора за безвъзмездна финансова помощ и договора за кредит, които имат отношение към изпълнението на настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ и да им предостави
копие от сключения договор.
(3) ВОДЕЩИЯТ ПАРТНЬОР е длъжен да предоставя на ПАРТНЬОРА необходимата информация за напредъка по изпълнението на проекта, която има отношение към изпълнението на настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ.
(4) ВОДЕЩИЯТ ПАРТНЬОР е длъжен да определи Екип за управление на проекта.
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Чл. 8. (1) ВОДЕЩИЯТ ПАРТНЬОР осъществява комуникацията с …… във връзка с подготовката и
изпълнението на ПРОЕКТА.
(2) ВОДЕЩИЯТ ПАРТНЬОР информира ПАРТНЬОРА за всяко обстоятелство, което би могло да доведе
до спиране или удължаване на срока за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ и
договора за кредит.
(3) ВОДЕЩИЯТ ПАРТНЬОР информира ПАРТНЬОРА за всяко предстоящо изменение на договора за
безвъзмездна финансова помощ, което би могло да окаже астоящото СПОРАЗУМЕНИЕ.
Чл. 9. ВОДЕЩИЯТ ПАРТНЬОР се задължава, след надлежно уведомяване от страна на ПАРТНЬОРА да
уведомява Кредиторите - и банката за всяка промяна.
Чл. 10. ВОДЕЩИЯТ ПАРТНЬОР се задължава да изплаща всички разходи по обслужване на кредита,
съгласно условията на договора за кредит.
Чл. 11. След приключване изпълнението на ПРОЕКТА и издадена заповед на кмета на Общината, ВОДЕЩИЯТ ПАРТНЬОР се задължава да прехвърли подобренията на активите резултат от реализирания проект, като капиталов трансфер в натура, което ще се удостовери с Приемно-предавателен
протокол, подписан между ПАРТНЬОРИТЕ.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАРТНЬОРА
Чл. 12. ПАРТНЬОРЪТ имат право:
12.1. да се запознае предварително с всички документи, съставляващи част от ПРОЕКТА и да представи коментари и забележки по тях, в рамките на своята компетентност преди официалното им
съгласуване;
12.2. да предостави цялата необходима информация, която е в неговите компетенции при подготовката на бизнес плана в т.ч. финансовия анализ и искането за финансиране;
12.3. да изисква при необходимост от ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР предоставянето за съгласуване на документи, представляващи част от ПРОЕКТА;
12.4. да бъде уведомен за датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ и договора за кредит, в случай че ПРОЕКЪТ бъде одобрен за финансиране;
12.5. да получи копие от одобрения за финансиране ПРОЕКТ, след сключването на договор за безвъзмездна финансова помощ, както и копие на договора за кредит;
12.6. да бъде информиран от ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР за всяко обстоятелство, което би могло да доведе
до спиране или удължаване на срока за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ;
12.7. да бъде информиран от ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР за всяко предстоящо изменение на договора за
безвъзмездна финансова помощ, което би могло да окаже въздействие върху правата и задълженията
на ПАРТНЬОРА, произтичащи от настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ.
12.8. след приключване на проекта и издаване на заповед на кмета на Общината, да получи активите
резултат от реализирания проект, като капиталов трансфер в натура, което ще се удостовери с
Приемно-предавателен протокол, подписан между ПАРТНЬОРИТЕ.
Чл. 13. ПАРТНЬОРЪТ се задължава:
13.1. да оказва необходимата подкрепа и съдействие на ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР при определянето на
дейностите, попадащи в обхвата на ПРОЕКТА;
13.2. да предостави на ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР информацията, данните и документите, необходими за
подготовката на ПРОЕКТА, които са налични, както и да предприеме всички необходими действия в
рамките на своята компетентност по тяхното осигуряване;
13.3. да представи на ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР точни и достоверни данни необходими за ПРОЕКТА, както
и за изготвяне на бизнес плана в т.ч. финансовия анализ и искането за финансиране;
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щи част от ПРОЕКТА, съгласно Насоките за кандидатстване;
13.5. да съгласува документи, представляващи част от ПРОЕКТА, съгласно Насоките за кандидатстване;
13.6. да представи документите, представляващи част от ПРОЕКТА, които съгласно Насоките за
кандидатстване се изготвят от ПАРТНЬОРА;
13.7. Да подпише и предостави на ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР:
а) Декларация, че проектът не е финансиран от други източници с публични средства;
б) Декларация, че ПАРТНЬОРЪТ и овластените да го представляват лица не са свързани лица с ръководителя на УО и не попадат в случаите по чл.21 или 22 от ЗПКОНПИ;
в) Декларация, с която се гарантира, че за предложения проект е осигурена неговата устойчивост и
че съответната институция няма да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното
плащане към бенефициента;
г) Декларация от ръководството на съответната институция, обект на интервенция, че е съгласно
с предложения проект, вкл. и с конкретното проектно решение, както и че ще съдейства за реализиране на проекта в съответствие със своите задължения и компетенции, вкл. и по отношение на
гарантиране на устойчивостта на инвестициите и опазване на обекта;
д) Декларация за проектна готовност за проект;
е) Декларация, че 80% от пространствения капацитет на сградата/ите се ползва/т за ……… цели;
ж) Декларация за валиден Енергиен сертификат на сградата;
з) Други декларации и приложими документи изисквани, съгласно Насоките за кандидатстване;
13.8. след получаване на уведомление от ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР, да осигури свой представител/представители с подходяща квалификация и опит, който/ които да бъде/ат контактно/и лице/а, да отговаря/т за обмена и предоставяне на информация и да участва/т и организира/т при необходимост
срещи и консултации;
13.9. да осигури на ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР при поискване допълнителни данни, документи и разяснения
от неговата компетентност, необходими при провеждането на предварителните консултации и при
оценката на ПРОЕКТА;
13.10. да предостави на ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР необходимата документация от неговата компетентност във връзка със сключването на договор за безвъзмездна финансова помощ.
13.11. да участва в дейностите по изпълнението на ПРОЕКТА, като:
13.11.1. определи свой представител/представители за участие в работните срещи на Екипа за управление на проекта с изпълнителите на дейностите по проекта,
експлоатационните дружества, организации и институции и всички заинтересовани страни имащи
отношение към подготовката и изпълнението на проекта, съгласно предвиденото в договора за безвъзмездна финансова помощ, договора за кредит и настоящото Споразумение, както и във връзка с
подготовката на процедурите за възлагане на обществените поръчки;
13.11.2. участва в изпълнението на ПРОЕКТА и в частност при съгласуването на отделните части;
13.11.3. оказва съдействие на ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР при изпълнението на задълженията, произтичащи
от договора за безвъзмездна финансова помощ и договора за кредит и договорите за възлагане на
обществени поръчки;
13.11.4. осигурява достъп до управляваните и ползвани от него сгради или части на сгради и да създаде организация за изпълнение на строително-ремонтните работи, при съблюдаване на сроковете
и графика за изпълнение на договорите за възлагане на обществените поръчки, Договора за БФП и
Договора за кредит, както и в хода на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, така и на етапа на контрол по изпълнението им;
13.11.5. подпомага ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР при извършването на документални проверки и проверки на
място на изпълнителите по договори за обществени поръчки;
13.11.6. подпомага ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР при подготовката на искания за средства, справки и доклади
за напредък, като му предоставят необходимите документи и информация;
13.11.7. докладва на ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР във връзка със съмнения за нередности и измами, в съответствие с изискванията на договора за безвъзмездна финансова помощ и договора за кредит, както
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и по договорите за възлагане на обществени поръчки;
13.11.8. предоставя на ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР при поискване информация и документи във връзка с
извършването на проверки на място на ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР от страна на МЗ, Управляващия орган,
Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи;
13.12. да предоставя достъп до съхраняваната от тях документация, свързана с подготовката и
изпълнението на ПРОЕКТА при извършването на проверки на място от страна на МЗ, Управляващия
орган, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други
национални одитни и контролни органи.
13.13. да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО, Сертифициращия орган, Одитния
орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи
всички документи за проекта, за период от три години, считано от 31 декември след предаване към
Европейската комисия на окончателните документи по приключването на Оперативната програма.
Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане от страна
на Европейската комисия.
13.14. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място и
одити по време на изпълнението на ПРОЕКТА, ако се отнасят до управляваната от него сграда/и или
част/и от сградата или извършвани от тях дейности.
13.15. да уведомява своевременно ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР за всяко обстоятелство, което би могло
да доведе до забавено изпълнение или до неизпълнение на дейности, включени в одобрения за финансиране ПРОЕКТ в т.ч. представения бизнес план и искане за финансиране.
13.16. да съхранява наличната при него документация, свързана с подготовката и изпълнението
на одобрения за финансиране ПРОЕКТ, по реда, условията и в сроковете, предвидени в договора за
безвъзмездна финансова помощ и Договора за кредит.
13.17. да спазва изискванията посочени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. При публични изяви и интервюта, свързани с проекта, във всички изказвания и изявления, ПАРТНЬОРИТЕ са длъжни да подчертават ролята на Европейския съюз за осъществяването на проекта чрез Оперативна програма ………...;
13.18. да спазва стриктно изискванията на УО при изпълнение на проекта, както и в периода на
устойчивост на проекта, както и да изпълнява условията и изискванията, произтичащи от правилата за държавни помощи, в това число ограничения за управление и ползване на сградата, ако са
уговорени такива;
13.19. да ползва сградата/ите, предмет на интервенция по ПРОЕКТА по предназначение;
13.20. да събира, съхранява и предоставя данни и информация на ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР, във връзка
с изпълнение на Индикаторите, заложени в проекта, както и във връзка с изпълнението на задълженията в Договора за кредит;
13.21. да гарантира устойчивостта на инвестициите и опазване на обекта на интервенция в
периода по чл.3, ал.1 или в периода от време, определен в правилата за държавна помощ (ако е приложимо).
В тази връзка, ПАРТНЬОРЪТ имат задължението:
13.21.1 да не променя собствеността или владеенето на обектите на инвестиция по проекта, с
което се дава на дадено търговско дружество или публично-правна организация неправомерно преимущество;
13.21.2 да не извършва значителна промяна, която засяга естеството, предназначението, целите
или условията на изпълнение и която би довела до подкопаване на нейните първоначални цели;
13.21.3 да поддържа в добро експлоатационно състояние обекта/ите на интервенция;
13.21.4 да използва резултатите от изпълнението на дейностите по предназначение.
13.22. В случай на неспазване на задълженията по т.13.21. в резултат, на което се наложи финанТози документ е изготвен в изпълнение на проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване”

79

сова корекция/и, тя следва да се поеме от ПАРТНЬОРА.
13.23. При поискване от страна на ….. , ПАРТНЬОРЪТ следва да докаже чрез представяне на всички
налични документи и други доказателствени средства, че не са налице обстоятелствата по т.13.21.
13.24. да уведомява ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР за всяка промяна в управлението на сградата.
13.25. да определи със заповед свой представител/представители, който/които да бъдат включени в екип, който ще подава необходимата информация във връзка с усвояването, на кредита, отчетността и всякаква друга информация и задължение което има по проекта.
13.26. да предостави за нуждите на финансов инструмент „……………“ Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ………. с отделна отчетност за сграда филиал, брой посетители……….., както
и информация, касаеща експлоатацията на търговските обекти, намиращи се в сградата за всяка
година от срока на Кредита.
13.27. да поддържа за своя сметка за срока на кредита застрахователна полица – застраховка
имущество на сградния фонд по ПРОЕКТА, покриваща всички присъщи рискове, като предоставя копие
на полиците на ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР.
VI. ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.
ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗХОДИ
Чл. 14. (1) Обществените поръчки, необходими за възлагане на дейностите по изпълнение на проекта, в това число, включително, но не само – възлагане на проектиране и строителство, възлагане
на оценка на съответствието и строителен надзор, изпълнение на дейности по публичност и избор
на външен одит, се възлагат съвместно от всички възложители - ВОДЕЩИЯТ ПАРТНЬОР и ПАРТНЬОРЪТ, в рамките на съвместни процедури, при стриктно спазването на Закона за обществените
поръчки. Преди откриване на процедурите по реда на ЗОП, задължително се иска становището на
ПАРТНЬОРА относно избора на ред за възлагане, техническите спецификации, критериите за подбор,
критерия за възлагане, вкл. показатели и методика за оценка на офертите, проекта на договор.
(2) За целите на оперативното управление на процеса по възлагане на обществените поръчки, страните по настоящото споразумение се съгласяват, че решенията за откриване и провеждане на процедурите и възлагане на обществените поръчки, сключването на договора за възлагане и всички
други правни и фактически действия се осъществяват от ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР от името на всички
възложители, за сметка на ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР.
(3) ПАРТНЬОРЪТ се съгласява и упълномощава ВОДЕЩИЯТ ПАРТНЬОР да:
1. открива процедурите за възлагане на обществените поръчки от името всички в2ъзложители, включително тези, необходими и предшестващи подаването на проектното предложение
(ако е приложимо);
2. да иска от негово име необходимите разрешения и съгласувания, изискуеми по ЗУТ;
3. до подписва всички решения от името на възложителите;
4. да извършва всички фактически и правни действия от името на възложителите и да издава
всички актове в тази връзка;
5. да подписва и води кореспонденция с участниците в процедурите;
6. да издава решение за избор на изпълнители;
7. да сключва договорите за възлагане на обществените поръчки от името на възложителите;
8. да извършва плащания при условията и по реда на сключените договори като от свое име и
от името на ПАРТНЬОРИТЕ (ако е приложимо).
(4) В комисии за разглеждане, оценка и класиране на офертите, ПАРТНЬОРЪТ участва с предложени
от него членове, като заповедта за назначаване се издава от ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР.
(5) Контролът по изпълнение на договорите, в това число дейности по подписване на приемо-предавателни протоколи, се осъществяват от ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР с участието на експерти на ПАРНТЬОРА.
(4) Независимо от упълномощаването по предходната алинея всеки от възложителите отговаря за
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изпълнението на задълженията си по закона, независимо, че единият от възложителите изпълнява
техническите дейности по провеждането на процедурата, като представлява едновременно себе си
и другите възложители. При налагане на финансови корекции, в случай на установени при последващ
контрол нарушения, всеки от ПАРТНЬОРИТЕ отговаря за нарушенията, които той или негови длъжностни лица са извършили със свое действие или бездействие.
(5) ВОДЕЩИЯТ ПАРТНЬОР се задължава да изиска от изпълнителя на СМР да поддържа застраховка
по чл. 173, ал.1 и 2 от ЗУТ със срок до издаването на разрешението за ползване на строежа.
(6) За избягване на съмнение, в случаите в които ВОДЕЩИЯТ ПАРТНЬОР изисква изпълнение на
действие от ПАРТНЬОРА, последния е длъжен да реагира в разумен срок, който не може да бъде
по-кратък от три работни дни и по-дълъг от 15 работни дни. Ако ВОДЕЩИЯТ ПАРТНЬОР не получи в
този срок изпълнение на действието, се счита, че ПАРТНЬОРЪТ е съгласен/не възразява на искането.
(7) Възлагането на обществена поръчка за застраховане на сградата след приключване на Проекта
се извършва от ПАРТНЬОРА, с негови средства.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Чл. 15. Настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ се прекратява:
1. в случай че ПРОЕКТЪТ, предмет на СПОРАЗУМЕНИЕТО не бъде одобрен за финансиране;
2. с изтичането на срока на настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ;
3. в случай, че договорът за безвъзмездна финансова помощ и/или договора за кредит за ПРОЕКТА
бъде прекратен;
4. с изпълнението на ПРОЕКТА, с изключение на тази част от Споразумението, което предвижда
задължения в рамките на периода на устойчивост на проекта;
5. при настъпване на събитие, което може да бъде определено като непреодолима сила, когато
обстоятелствата от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по СПОРАЗУМЕНИЕТО, че на практика водят до невъзможност за изпълнението на СПОРАЗУМЕНИЕТО като цяло.
VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 16. (1) Страните по СПОРАЗУМЕНИЕТО се задължават да не разпространяват информация, получена във връзка с неговото изпълнение.
(2) Предходната алинея не се прилага, когато информация и документи, свързани с изпълнението на
СПОРАЗУМЕНИЕТО са изискани от Управляващия орган, Сертифициращия орган, Одитиращия орган,
европейски и национални контролни и одитиращи органи и представители на Европейската комисия,
както и когато до същите е предоставен достъп при извършване на проверки на място и одити.
Чл. 17. (1) Всички съобщения, уведомления и др. подобни, както и цялата кореспонденция между страните се извършва в писмена форма.
(2) Страните приемат кореспонденцията помежду им да бъде водена на следните адреси:
ЗА ВОДЕЩ ПАРТНЬОР:
…………………………………….
ЗА ПАРТНЬОРА:
……………………………………………………….
(3) В случай, че някоя от страните промени адресите и телефони за кореспонденция, уведомяване
и/или известяване, посочени по-горе в договора, тя е длъжна да уведоми писмено другите страни
най-късно до 3 (три) дни след промяната.
(4) Изпратените на посочения адрес съобщения се считат за надлежно изпратени и приети по смисъла на СПОРАЗУМЕНИЕТО, ако страната – получател към момента на изпращането не е била уведомила насрещната страна за промяната на адреса си.
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Чл. 18. (1) Настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ може да бъде изменяно и/или допълвано само по взаимно
съгласие на страните по него, изразено в писмена форма и след предварително съгласуване с Договарящия орган и финансовия посредник (ако това се изисква).
(2) При постъпило мотивирано искане от Договарящия орган или финансовия посредник до ВОДЕЩИЯ
ПАРТНЬОР, последният предприема всички необходими действия по привеждане на СПОРАЗУМЕНИЕТО
в съответствие с предложените изменения.
Чл. 19. Всички спорове между страните, възникнали във връзка с влизането в сила, действието и
изпълнението на настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ ще се решават в дух на добра воля чрез преговори
между страните.
Чл. 20. В случай че някоя от клаузите на СПОРАЗУМЕНИЕТО бъде обявена за нищожна, невалидна или
неприложима изцяло или отчасти, по силата на законова разпоредба или нормативен, административен или съдебен акт, тази клауза няма да се прилага, без това да засяга приложимостта на останалата част от СПОРАЗУМЕНИЕТО.
Чл. 21. (1) Настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ влиза в сила от датата на неговото подписване.
(2) Настоящото споразумение се сключва на основание т…….от Насоките за кандидатстване по
Процедура…………и чл. 8, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.
Настоящето СПОРАЗУМЕНИЕ се състави и подписа в ……… еднообразни екземпляра – ……. за ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР, по един за ПАРТНЬОРА, един за Договарящия орган и един за досието на проекта.
ЗА ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР: 						ЗА ПАРТНЬОРА:
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Този документ е създаден в изпълнение на Административен
Договор № BG05SFOP001-4.003-0001-C01/20.02.2018 г. по проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за
развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване”, за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура „Подкрепа за развитие на
капацитета на общините при разработването и изпълнението на проекти, съфинансирани от
ЕСИФ“, по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ”
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