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ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Срок за получаване на оферти – 35 дни

Съкращаване до 15 дни:
ако възложителят е публикувал обявление за предварителна

информация и то:
* е изпратено за публикуване между 35 дни и 12 месеца

преди датата на изпращане на обявлението за обществена
поръчка за публикуване, и

* включва цялата информация по част А, раздел I от
приложение № 4.

Срокът може да се съкрати с 5 дни,
когато възложителят е допуснал подаване
на оферти с електронни средства

Чл. 74 ЗОП



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Съкращаване до 15 дни при спешност:

При възникване на обстоятелства, които изискват спешно
възлагане на поръчка, поради което е невъзможно
спазването на срока по ал. 1, възложителите могат да
определят срок за получаване на оферти, не по-кратък от
15 дни от датата на изпращане на обявлението за
обществена поръчка за публикуване

В обявлението за обществена поръчка възложителят
мотивира съкращаването на срока

Чл. 74 ЗОП



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Съдържание на документацията:

1. техническите спецификации;
2. инвестиционните и други проекти, когато се изискват за
подготовката на офертата;
3. методиката за определяне на комплексната оценка на
офертата, когато е приложимо;
4. образци на документи, както и указание за подготовката им;
5. проект на договор.

Документацията може да съдържа и други документи, които
възложителят предоставя или на които се позовава, за да определи
характеристиките на поръчката или проекта и реда за провеждане на
процедурата, или които са необходими за подготовката на
заявленията за участие, офертите или проектите.

Чл. 31 ЗОП



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Решение и обявление:

- Не са част от документацията

- Обявлението се изпраща до Официален вестник на ЕС чрез
АОП

- Всички документи се публикуват в Профила на купувача



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Изменение на условията:

Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на
заинтересовано лице, еднократно да направи промени в
обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата,
в поканата за потвърждаване на интерес, в документацията за
обществената поръчка и в описателния документ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ – ДО 10 (2) ДНИ
ПРОМЯНА – ДО 14 (5) ДНИ

С промяната не може да се въвеждат условия,
които биха променили кръга на
заинтересованите лица

Чл. 100 ЗОП



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Разяснения по документацията:

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения
по решението, обявлението, поканата за потвърждаване на
интерес, документацията за обществената поръчка и
описателния документ.

ЗАПИТВАНЕ – ДО 10 (7) ДНИ
РАЗЯСНЕНИЕ– 4 ДНИ, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 6 (4) ДНИ

Удължаване на срока за подаване на оферти, ако разясненията
не са дадени в срок

Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на
купувача.

Чл. 33 ЗОП,чл. 100, ал. 7 – 9 ЗОП



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Заявяване на участие:

заявление за участие  

оферта;

ЗАПЕЧЕТАНА НЕПРОЗРАЧНА ОПАКОВКА

В нея отделен запечатан плик:

„Предлагани ценови параметри“

подаване на заявленията за участие/офертите:

-в рамките на определения краен срок да подаване;

при наличие на чакащи към момента на изтичане на срока се съставя 
списък и офертите на вписаните в него се приемат за подадени в 
срок

Чл. 101 ЗОП, чл. чл. 47 ППЗОП



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Заявление за участие:

1. опис на документите;

2. единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и
условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки
от участниците в обединение, което не е юридическо лице, за всеки
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат
ангажирани в изпълнението на поръчката;

3. документи за доказване на предприетите мерки за
надеждност, когато е приложимо;

чл. 39 ППЗОП



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Оферта:

1. опис на съдържанието;

2. документ за упълномощаване

3. предложение за изпълнение на поръчката,

4. предложението, относно цената за придобиване и предложенията по
други показатели с парично изражение; (отделен плик)

5. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

6. декларация за срока на валидност на офертата;

7. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

8. мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е
приложимо;

9. друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато
това се налага от предмета на поръчката.

чл. 39 ППЗОП



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

При обособени позиции:

За всяка обособена позиция поотделно комплектовани технически
предложения и отделни пликове «Предлагани ценови параметри»

За всяка обособена позиция се представя отделен ЕЕОД, ако
критериите за подбор са едни и същи, за тях се допуска
представяне на един ЕЕДОП.

Когато се представят мостри те се обозначават по начин, от който
да е видно на кое предложение отговарят.

чл. 47 ППЗОП, чл. 39 ППЗОП



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Комисия за провеждане на процедурата:

 нечетен брой членове (без ограничения в числеността);

 да не е налице конфликт на интереси с
кандидатите/участниците;

 регламентиране на фигурата на председателя на
комисията;

 членовете са длъжни да се направят самоотвод при
наличие на конфликт на интереси или при
невъзможност да изпълнява задълженията си по
обективни причини.

Чл. 103 ЗОП, чл. 51 ППЗОП



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Комисия за провеждане на процедурата:

След изтичане на срока за получаване на заявления за участие или
оферти възложителят назначава комисията със заповед, в която
определя:

1. поименния състав и лицето, определено за председател;

2. сроковете за извършване на работата;

3. място на съхранение на документите, свързани с обществената
поръчка до приключване работата на комисията.

Председателят и членовете може да са външни лица.
Задължително писмени договори!

Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Чл. 103 ЗОП, чл. 51 ППЗОП



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Ред за работа на комисията при предшестващ подбор
(нормален ред за разглеждане на офертите):

 Публично заседание за отваряне на офертите – представители на
участниците и на средствата за масово осведомяване;

 Отваряне по реда на постъпване, оповастяване на съдържанието,
проверка за малък запечатан плик

 Приподписване на техническите предложения и на пликовете с
предлаганите ценови параметри от комисията (3) и представител
на участниците;

Чл. 54 ППЗОП



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Ред за работа на комисията при предшестващ подбор
(нормален ред за разглеждане на офертите):

 Разглеждане на документите за лично състояние и съответствие с
критериите за подбор;

 При установени липси, нередовности или несъответствия – комисията
ги посочва в протокол, който изпраща на участниците и публикува в
профила на купувача;

 В срок от 5 работни дни от получаване на протокола може да се
представя нов ЕЕДОП и/или други документи, включително
за новонастъпили обстоятелства;

Чл. 54ППЗОП



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Ред за работа на комисията при предшестващ подбор
(нормален ред за разглеждане на офертите):

Когато промените в ЕЕДОП засягат само обстоятелства, свързани
с участника, новият ЕЕДОП може да се подпише само от лице,
което самостоятелно представлява участника;

Възможността се отнася и до подизпълнители и трети лица, които
могат да се заменят, ако това не води до промяна в техническото
предложение.

След изтичане на срока комисията извършва окончателна
преценка за липса на основания за отстраняване и за
съответствие с критериите за подбор

Чл. 54 ППЗОП



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Ред за работа на комисията при предшестващ подбор
(нормален ред за разглеждане на офертите):

Разглеждане на техническите предложения за
съответствие с изискванията на възложителя;

Оценяване по показатели, които не са свързани с
ценови параметри;

 Публично заседание за отваряне на пликовете с
предлаганите ценови параметри; (обявява се в профила

на купувача не по-късно от 2 работни дни преди датата на отваряне)

Чл. 57 ППЗОП



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Ред за работа на комисията при предшестващ подбор
(нормален ред за разглеждане на офертите):

На публичното заседание се обявяват резулататите от оценяването по
другите показатели и след отваряне на малкия плик се оповестяват
предложенията по ценовите показатели.

Преглед за необичайно благоприятни оферти – важи за предложения,
свързани с цена или разходи при разлика от 20 %. – чл. 72 ЗОП.

Оценяване на офертите и класиране на участниците;

Чл. 57 ППЗОП



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Ред за работа на комисията при предшестващ подбор
(нормален ред за разглеждане на офертите):

Прилагане на чл. 72 ЗОП

Разликата в предлаганата от конкретния и останалите
участници цена се изчислява по формулата

[ ( х – у ) : х ] * 100
Където
Х е средна цена на останалите участници
У е цената на конкретния участник



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Ред за работа на комисията при предшестващ
подбор (нормален ред за разглеждане на
офертите):

Прилагане на чл. 72 ЗОП

• Обосновката трябва да се базира на обективни 

обстоятелства

• Тези обстоятелства да са относими към петте хипотези на 

чл. 72, ал. 2

• Комисията да е обсъдила обосновката на участника

• Комисията да е изложила мотиви



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Ред за работа на комисията при предшестващ подбор
(нормален ред за разглеждане на офертите):

Документиране работата на комисията – протоколи и окончателен
доклад;

Предаване на документацията от работата на комисията на
възложителя за утвърждаване;

Контрол на възложителя върху работата на комисията (10-дневен
срок).

Чл. 106 ЗОП, чл. 58 ППЗОП



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Ред за работа на комисията при последващ
подбор (обърнат ред за разглеждане на
офертите):

Публично заседание за отваряне на офертите –
представители на участниците и на средствата за
масово осведомяване;

Съобщаване на предложенията от офертите,
подлежащи на оценяване;

Приподписване на техническите и ценови
предложения от комисията и представител на
участниците;

чл. 61 ППЗОП



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Ред за работа на комисията при последващ подбор
(обърнат ред за разглеждане на офертите):

Разглеждане и оценяване на техническите и ценови
предложения, вкл. преглед за необичайно благоприятни
оферти;

Разглеждане на документите за лично състояние и съответствие
с критериите за подбор на участниците в низходящ ред на
получените оценки;

чл. 61 ППЗОП



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Ред за работа на комисията при последващ подбор
(обърнат ред за разглеждане на офертите):

 При установени липси, нередовности или несъответствия –
комисията уведомява участника;

 В срок от 5 работни дни от получаване на уведомлението може
да се представя нов ЕЕДОП и/или други документи, вкл. за
новонастъпили обстоятелства;

 Комисията разглежда документи за лично състояние и
съответствие с критериите за подбор до установяване на
съответствие с тях на двама участници, които класира на първо и
второ място.

чл. 61 ППЗОП



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Съдържание на доклада на комисията:

1. състав на комисията, вкл. промените, настъпили в хода на работа на
комисията;

2. номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и
заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й;

3. кратко описание на работния процес;
4. кандидатите или участниците в процедурата;
5. действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от

офертите, заявленията за участие и проведените преговори, когато е приложимо;
6. класиране на участниците, когато е приложимо;
7. предложение за отстраняване на кандидати или участници, когато е

приложимо;
8. мотивите за допускане или отстраняване на всеки кандидат или участник;
9. предложение за сключване на договор с класирания на първо място

участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание,
когато е приложимо;

10. описание на представените мостри и/или снимки, когато е приложимо.

чл. 60 ППЗОП



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Класиране на участниците:

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са
равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-
изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;

2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в
низходящ ред съобразно тяхната тежест;

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

Комисията провежда публично жребий за определяне на
изпълнител между класираните на първо място оферти, ако
участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с ал. 2 или
ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се
предлага в две или повече оферти.

чл. 58 ППЗОП



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Основения за отстраняване на участниците:

 Наличие на основания за задължително или
незадалъжително отстраняване по чл. 54 и 55 ЗОП.

 Участникът не отговаря на критериите за подбор

 Участникът е представил оферта, която не отговаря на:
- предварително обявените условия
- правила и изисквания (приложение № 10)

 Участникът не е представил в срок обосновка по чл. 72 или
обосновката му не е приета.

 Участници са свързани лица

чл. 107 ЗОП



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Приключване на процедурата:

Процедурите завършват с решение за:

Определяне на изпълнител по договор за
обществена поръчка, включително по
договор, сключен въз основа на рамково
споразумение, ДСП или квалификационна
система;

Прекратяване на процедурата.

чл. 108 ЗОП



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Основания за прекратяване:

Императивни основания – чл. 110 ал. 1 (1- 9)
т. 9: са необходими съществени промени в

условията на обявената поръчка, които биха
променили кръга на заинтересованите лица.

Диспозитивни основания чл. 110, ал. 2 (1-4)

Когато първоначално обявената процедура е прекратена,
възложителят може да открие нова процедура за възлагане на
обществена поръчка със същия предмет само ако решението за
прекратяване е влязло в сила.
Възложителят може да отмени влязлото в сила решение за
определяне на изпълнител и да издаде решение за прекратяване
на процедурата, когато преди сключването на договора възникне
обстоятелство по ал. 1, т. 4, 6 и 8 или ал. 2, т. 4.



“

”

НАЦИОНАЛНО ВЪЗЛАГАНЕ:

Процедури:
- Публично състезание
- Пряко договаряне

Ред за възлагане извън процедурите:
- Събиране на оферти с обява
- Покана до определени лица

Директно възлагане



ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ:

Стойностни прагове:

- строителство – от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.;

- доставки и услуги – от 70 000 до 264 033лв. - публични

- доставки и услуги – от 70 000 до 817 524 лв. - секторни

- услуги по прил. 2 – от 70 000 до 500 000 лв. - публични

- услуги по прил.2 – от 70 000 до 1 000 000 лв. -секторни

За неуредените въпроси се прилагат общите разпоредби



ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ:

Срок за получаване на оферти:
 За услуги и доставки – 21 дни
 За строителство – 28 дни

Съкращаване до 10 дни:
При възникване на обстоятелства, които

изискват спешно възлагане на поръчката,
поради което е невъзможно да се спази срокът.

Прилагането на съкратения срок се
мотивира в обявлението за обществена поръчка.

Не се мотивира невъзможността за разделяне
на обособени позиции на поръчка за
доставки и услуги



ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ:

Изменение на условията:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ – ДО 3 ДНИ от публикуването
ПРОМЯНА – ДО 7 (5) ДНИ от публикуването

Разяснения по документацията:
преди изтичане на срока за получаване

ЗАПИТВАНЕ – ДО 5 ДНИ при доставки и услуги
и съкратени срокове

- ДО 7 ДНИ при строителство
РАЗЯСНЕНИЕ– 3 ДНИ,
Само в Профила на купувача

Чл. 179, 180 ЗОП



ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ:

Заявяване на участие:

оферта;

Информация относно липсата на 

основания за отстраняване и   

съответствието си с критериите за 

подбор

Правилата за открита процедура

Чл. 181 ЗОП, чл. 47 ППЗОП



ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ:

Определяне на изпълнител:

Реда за работа – както при открита процедура
Допустим е обърнат ред за разглеждане.

Комисията изготвя протокол за извършване на подбор на
участниците, разглеждане и класиране на офертите.
Възложителят утвърждава протокола.

В 10 дневен срок от утвърждаването възложителят издава
решение.
Решението се изпраща на участниците в деня на
публикуването му в Профила на купувача.

Чл. 181 ЗОП, чл. 47 ППЗОП



ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ:

основания – аналогични на основанията за 
процедура на договаряне без предварително 
обявяване. 

Чл. 182, ал. 1, т. 5: обществената поръчка е за 
услуги по приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, 
ал. 2, т. 2. 
(от 70 000 до 500 000 – публични и 1 000 000 – секторни)

при услуги по Приложение № 2, възлагани чрез 
пряко договаряне възложителят може да сключи 
договор само ако има трима класирани участници. 

Чл. 66 ППЗОП 



СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА:

.Стойностни прагове:
- строителство – от 50 000 лв. до 270 000 лв.;
- доставки и услуги – от 30 000 до 70 000 лв.

За неуредените въпроси се прилагат общите
разпоредби



СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА:

Срок за получаване на оферти:
 За услуги и доставки – 7 дни
 За строителство – 15 дни

Удължаване най-малко с 3 дни:
Когато в първоначално обявения срок са получени по-малко

от 3 оферти.
След изтичане на този срок се разглеждат и оценяват

офертите, независимо от техния брой.

Не се мотивира невъзможността за разделяне
на обособени позиции на поръчката.



СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА:

В Профила на купувача:
- Обява по образец
- Технически спецификации
- Всяка друга информация, свързана с

изпълнение на поръчката.

В Портала за обществени поръчки:
- Кратка информация за поръчката,

съдържаща данни за възложителя,
кратко описание на предмета
на поръчката, прогнозна стойност
и срок за получаване на оферти.



СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА:

Разяснения по документацията:

ЗАПИТВАНЕ – ДО 3 ДНИ преди изтичане на
срока за получаване
РАЗЯСНЕНИЕ– най-късно НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН

Само в Профила на купувача

Чл. 189 ЗОП



СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА:

Към офертата участниците подават декларация, по
образец на възложителя, за липсата на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.

Декларацията за липсата на обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от
лицата, които представляват участника. Когато
участникът се представлява от повече от едно
лице декларацията за обстоятелствата по чл. 54,
ал. 1, т. 3-5 от
ЗОП се подписва от лицето, което
може самостоятелно да го представлява.

Чл. 97  ППЗОП



СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА:

Възложителят със заповед определя нечетен брой лица,
които да разгледат и оценят получените оферти.
Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.
54, ал. 2.

След отварянето на офертите комисията обявява ценовите
предложения.

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката
на офертите и за класирането на участниците. Протоколът
се представя на възложителя за утвърждаване, след което в
един и същи ден се изпраща на участниците и се
публикува в профила на купувача.

Чл. 97  ППЗОП



ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА:

- Не е получена нито една оферта
- Авторски права
- Невъзможност за спазване на сроковете поради

изключителни обстоятелства
- Научно изследователска дейност
- Допълнителни доставки от същия доставчик
- Доставката се търгува на стоковата борса
- За кратко време при особено изгодни условия и ниски

цени

При прилагане на този ред на основание липса на оферти при събиране на оферти с
обява могат да подават оферти и лица, които не са поканени от възложителя.

Чл. 191  ЗОП



СКЛЮЧВАНЕ НА 
ДОГОВОРА:

Изпълнителят е длъжен да:
• 1. представи документ за регистрация в съответствие с 

изискването по чл. 10, ал. 2; (създаване на юридическо лице от обединение, ако не –

регистрация по Булстат – чл. 70 ППЗОП)

• 2. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6; (представи документи удостоверяващи

липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор)

• 3. представи определената гаранция за изпълнение на 
договора; 

• 4. 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.                        
Чл. 112, ал. 1 ЗОП



СКЛЮЧВАНЕ НА 
ДОГОВОРА:

Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран 
на първо място:

• 1. откаже да сключи договор; 

• 2. не изпълни някое от условията по ал. 1, или 

• 3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от 
процедурата

Възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта
за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да 
определи
втория класиран участник за изпълнител. 

• Чл. 112, ал. 2 и ал 3 ЗОП



СКЛЮЧВАНЕ НА 
ДОГОВОРА:

. 

• Възложителят сключва договора в едномесечен срок 
след влизането в сила на решението за определяне на 
изпълнител или на определението, с което е 
допуснато предварително изпълнение на това
решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от 
уведомяването на заинтересованите кандидати и/или 
заинтересованите участници за решението за 
определяне на изпълнител. 

• Преди 14 дни .- в случаите по чл. 112, ал. 7 ЗОП:
• Договаряне с един участник

• Рамково споразумение  един участник

• Единствен участник в процедурата  и др.

• Чл. 112, ал. 6 ЗОП



СКЛЮЧВАНЕ НА 
ДОГОВОРА:

. 

• СЪДЪРЖАНЕ - 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 в проекта на договор се допускат по 
изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, 
ал. 1, т. 5 и са наложени от обстоятелства, настъпили
по време или след провеждане на процедурата –
несъществени изменения.

• Чл. 112, ал. 4 ЗОП



СЪЩЕСТВЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ:

• Изменение на договор за обществена поръчка се смята за съществено по 
смисъла на ал. 1, т. 5, когато са изпълнени едно или повече от следните условия: 

• 1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за 
възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни
участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или 
кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане
на оферта, различна от първоначално приетата; 

• 2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на 
останалите участници в процедурата; 

• 3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка
или рамковото споразумение; 

• 4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите на ал. 1, т. 4. 

• Чл. 116, ал. 5 ЗОП



ДОГОВОР ПОД УСЛОВИЕ

• Когато при откриване на процедурата не е осигурено
финансиране, възложителят посочва това обстоятелство в 
обявлението или поканата за потвърждаване на интерес и 
предвижда в проекта на договор клауза за отложено 
изпълнение.

• В този случай всяка от страните може да поиска 
прекратяване на договора без предизвестие след изтичане
на тримесечен срок от сключването му. 

• Чл. 114 ЗОП



ПРИЛОЖИМИ ПРАВИЛА

• При изпълнението на договорите за обществени
поръчки изпълнителите и техните подизпълнители
са длъжни да спазват всички приложими правила 
и изисквания, свързани с опазване на околната
среда, социалното и трудовото право, 
приложими колективни споразумения и/или 
разпоредби на международното екологично, 
социално и трудово право съгласно приложение 
№ 10. 

Може да се впише в проекта като основание за 
разваляне на договора

Чл. 115 ЗОП



ИЗМЕНЕНИЕ НА 
ДОГОВОРА

Основания – в чл. 116 ЗОП.

1. промените са предвидени в документацията за
обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и
недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на
цената или опции; обхватът и естеството на възможните
изменения или опции, както и условията, при които те могат да
се използват, не трябва да води до промяна в предмета на
поръчката или на рамковото споразумение;



ИЗМЕНЕНИЕ НА 
ДОГОВОРА

• Когато е възникнала необходимост от изменение, незасягащо предмета на 
договора, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа
възложителят не е могъл да предвиди (чл. 116, ал.1, т. 2 от ЗОП)

• Поради непредвидени обстоятелства възниква необходимост от допълнителни
доставки, услуги или строителство, ако смяната на изпълнителя е невъзможна по 
икономически или технически причини и би предизвикала значителни
затруднения (чл. 116, ал.1, т. 3 от ЗОП);

В тези два случая, ако промените засягат цената, тя не може да се измени общо с повече от 
50 % от първоначалната стойност. Тези промени подлежат на обявяване.  - чл. 27 ЗОП

Възможните промени (вкл. относно цена и опции) са предвидени
в документацията и в договора по ясен, точен и недвусмислен
начин и прилагането не води до промяна на предмета;



ИЗМЕНЕНИЕ НА 
ДОГОВОРА

Налага се замяна на изпълнителя с нов при някое от 
следните условия – чл. 116, ал. 5:

а) първоначалният изпълнител не е в състояние да 
продължи изпълнението на договора или рамковото
споразумение и възможността за замяна е 
предвидена в документацията за обществената
поръчка и в договора чрез ясни, точни и 
недвусмислени клаузи, касаещи възникването на 
конкретни условия; 



ИЗМЕНЕНИЕ НА 
ДОГОВОРА

б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от 
преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, 
разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, 
включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито
производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните
условия: 

аа) за новия изпълнител не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално
установените критерии за подбор;

бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени
изменения на договора за обществена поръчка или рамковото
споразумение и не цели заобикаляне на закона; 



ИЗМЕНЕНИЕ НА 
ДОГОВОРА

• 5. се налагат изменения, които не са съществени; (такива, които не въвеждат

нови условия, променящи резултатите от процедурата; не водят до ползи само за избрания изпълнител и не засягат
предмета или обема на поръчката);

• 6. изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и 
не променя цялостния характер на поръчката или рамковото 
споразумение и са изпълнени едновременно следните условия: 

• а) стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на 
първоначалния договор за услуги и доставки и до 15 на сто от 
стойността на първоначалния договор за строителство; 

• б) стойнтостта на изменението независимо от 
условията по буква „а" не надхвърля съответната
прагова сойност по чл. 20, ал. 1. 



РАМКОВО 
СПОРАЗУМЕНИЕ

• Възложителите могат да сключват рамкови споразумения въз основа на 
процедурите, предвидени в закона, и при наличие на предпоставките за 
тяхното провеждане. 

• Рамково споразумение е споразумение, сключено между един или повече
възложители и един или повече изпълнители с цел да се определят условията на 
поръчките, които ще се възложат през определен период, включително относно
цените, а при възможност - и предвидените количества.

•

• Срокът на рамковото споразумение, сключено от 

публичен възложител, не може да бъде по-дълъг от 4 години,

а от секторен възложител - 8 години. 

• Чл. 81 ЗОП



РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
ВЪТРЕШЕН КОНКУРЕНТЕН 

ИЗБОР

 Когато в рамковото споразумение са определени всички условия, 
възложителят сключва договор за обществена поръчка, като прилага тези
условия. В случай че рамковото споразумение е сключено с повече от един 
изпълнител, в него трябва да са определени условията, въз основа на които
ще бъде определен изпълнителят по всеки конкретен договор. 

 Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия и то е 
сключено с едно лице, възложителят писмено изисква от това лице да 
допълни своята оферта. 

 Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия и то е 
сключено с повече от едно лице, за всеки договор, който предстои да бъде
сключен, възложителят провежда вътрешен конкурентен избор за 
определяне на изпълнител

• Чл. 81 ЗОП



РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
ВЪТРЕШЕН КОНКУРЕНТЕН 

ИЗБОР
В рамките на вътрешния конкурентен избор възложителят: 

 1. отправя писмена покана до лицата по рамковото споразумение; 

 2. определя подходящ срок за получаване на оферти, като взема
предвид сложността на предмета на поръчката и времето, 
необходимо за изготвяне на офертите; 

 3. съхранява офертите до изтичането на срока за получаването
им; 

 4. назначава комисия, която разглежда и класира офертите; 

 5. определя с решение изпълнител на обществената поръчка въз
основа на определения критерий за възлагане на поръчката и
сключва договор или преустановява вътрешния конкурентен избор.

Чл. 82 ЗОП



ДОГОВОР ЗА 
ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

• Задължение за изпълнителя да сключи договор с подизпълнителя, 
посочен в офертата;

• Договорът с подизпълнителя, заедно с доказателства, че отговаря 
на критериите за подбор се изпраща на възложителя;

• Подизпълнителите нямат право да превъзлагат дейностите, които 
са включени в договора им за подизпълнение.

• Не е нарушение на тази забрана доставката на стоки, материали 
или оборудване, когато доставката не включва монтаж, както и 
услуги, които не са част от договора за обществена поръчка 
съответно договора за подизпълнение.

•

• Чл.75 ППЗОП



ДОГОВОР ЗА 
ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

• Замяна на подизпълнител – допустима по 
изключение при възникнала необходимост и да са 
налице едновременно следните условия:

• За новия подизпълнител не са налице основания 
за отстраняване;

• Новият подизпълнител отговаря на критериите за 
подбор

• Чл.66 ЗОП



ДОГОВОР ЗА 
ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

• Директно плащане от възложителя – когато частта, 
която изпълнява подизпълнителя може да бъде
предадена като отделен обект.

• Правилата относно директните разплащания се 
посочват в документацията за възлагане на 
поръчката и в договора за възлагане.

• Независимо от възможността за използване на

подизпълнители отговорността за изпълнение

на договора е на изпълнителя!. 

• Чл. 66 ЗОП



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Въпроси?


