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ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Законът за обществените поръчки определя следните видове
процедури за възлагане на обществени поръчки: 

 Открита процедура, при която всички заинтересувани кан-
дидати могат да подават оферти. 

 Ограничена процедура, при която оферти могат да подават
само кандидати, които са получили покана от възложителя
след предварителен подбор. 

 Процедура на договаряне с предварително обявление – при
която възложителят провежда преговори за определяне
клаузите на договора с един или повече кандидати, избра-
ни от него след предварителен подбор. 

 Процедура на договаряне без обявление – при която офер-
ти подават само кандидати, които са изрично поканени от
възложителя. Възложителят провежда преговори с покане-
ните кандидати за определяне клаузите на договора. 

 Конкурс за проект – при който се придобива устройствена
концепция или идеен проект за изработване на ландшафт-
ни, архитектурни, конструктивни, технологични, инстала-
ционни проекти, както и проекти за произведения на изкус-
твото, за реставрации и възстановяване на паметници на
културата, проекти в областта на обработката на данни и
други проекти. Проектът, който е предмет на процедурата,
се избира чрез конкурс от независимо жури, като конкур-
сът може да бъде със или без присъждане на награди. 

В ЗОП, за разлика от ЗОП (отм.) и по подобие на европейс-
ката практика, не се прави особена разлика между открита и ог-
раничена процедура, като използването им е в зависимост от
обекта на поръчката, условията за изпълнение и т.н. 

N.B. При открита и ограничена процедура възложителите
могат да изискват допълнителна информация от оферентите с цел



да преценят по-пълно техните оферти, но възложителите не мо-
гат да преговарят по офертата или да договарят клаузите на дого-
вора с тях. 

Европейската комисия и Съветът подчертават, че „в открита
и ограничена процедура всички преговори, отнасящи се до фун-
даменталните аспекти на договора, такива които биха се отрази-
ли на конкуренцията и особено относно ценовите условия, са
изключени. Дискусии с кандидатите са допустими, но само с цел
изясняване или допълване съдържанието на техните оферти или
изискванията на възложителя и при условие, че това не води до
дискриминация“. 

За публичните възложители процедурите на договаряне се
използват по изключение, тоест само когато са налице предвиде-
ните в закона основания за тяхното провеждане. Режимът на въз-
ложителите в комуналния сектор е разбираемо по-лек и те могат
да избират свободно между открита, ограничена и процедура на
договаряне с обявление. Следователно по изключение те могат да
прилагат само процедурата на договаряне без обявление, за коя-
то следва да са налице предвидените законови основания. 

Според европейското право конкурентна процедура на дого-
варяне е тази, при която възложителят консултира доставчиците
за техния избор и договаря с тях условията на договора – техни-
чески, административни или финансови. При тази процедура въз-
ложителят има право да действа гъвкаво не само по време на
сключването на договора, а и преди това. Процедурата обаче ня-
ма характер на частно договаряне. Тя изисква възложителят да
играе активна роля при определяне условията на договора, осо-
бено по отношение на цени, срок на доставка, количества, техни-
чески характеристики и гаранции. Освен това възложителят
трябва да се съобрази с правилата на добрата административна
практика, а именно:

 ефективно да сравни офертите и преимуществата, които те
предоставят, и

 да приложи принципа на еднакво третиране между конку-
риращите се.
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Конкурсът за проектиране в двете му форми: със или без наг-
ради, открит или ограничен, се въвежда за първи път със ЗОП и
има за цел да регламентира правилата при избора на изпълнител
на специфични по своя характер дейности. 

Открита процедура

Откритата процедура в най-голяма степен отговаря на основ-
ните принципи за публичност и прозрачност при възлагането на
обществени поръчки. Процедурата е регламентирана в чл. 64 до
74 от ЗОП. 

Процедурата започва с вземане на решение от възложите-
ля, с което се одобрява обявлението и документацията. Реше-
нието се изпраща до изпълнителния директор на АОП за вписва-
не в Регистъра, а обявлението се изпраща за публикуване в Дър-
жавен вестник и до Агенцията. Решението и обявлението се изп-
ращат до изпълнителния директор едновременно на хартиен но-
сител и в електронен вид – на магнитен носител, електронна по-
ща или по реда на Закона за електронния подпис и електронния
документ. Обявлението се изпраща до ДВ в електронен вид – на
магнитен носител или по електронна поща. Съгласно чл. 7, ал. 4
от ППЗОП обявленията се изпращат до ДВ в 7-дневен срок от да-
тата на съответното решение на възложителя. В случая на реше-
ние за откриване на процедура за възлагане на ОП този срок е не-
логичен. Би следвало обявлението и решението да са еднакво да-
тирани и обявлението да се изпрати за публикуване незабавно
след вземане на решението, тъй като в противен случай ще започ-
не да тече срокът за подаване на офертите, който тече от датата
на изпращане на обявлението за публикуване. Съгласно ППЗОП,
ако има противоречие между описанието на предмета на общест-
вената поръчка и посочения в обявлението код съгласно Класи-
фикатора на обществените поръчки, за верни се считат данните
от описанието на предмета на поръчката. 

Обявленията се изготвят по образец, утвърден от министъ-
ра на икономиката и публикуван в ДВ. Попълненото от възложи-
теля съдържание на обявлението не може да надвишава 650 ду-
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ми. Обявлението се публикува в ДВ в 5-дневен срок от изпра-
щането му, затова то съдържа и дата на изпращане, за да може
да се прецени в какъв срок следва да бъде публикувано, както и
за да се определи срокът за подаване на офертите. Едва след пуб-
ликуване в ДВ възложителят може да публикува информация за
обществената поръчка и в един национален или местен ежеднев-
ник по свое усмотрение. Информацията, която се публикува там,
не може да се разминава с информацията, която е публикувана в
ДВ, и задължително включва обекта на ОП, датата и броя на ДВ,
в който е публикувано обявлението. 

Срокът за изпращане на обявлението е най-малко 52 дни
преди крайния срок за представяне на офертите. Обръщаме вни-
мание, че този срок започва да тече от датата, на която обявлени-
ето е изпратено за публикуване, което означава, че практически
срокът за узнаване намеренията на възложителя е по-малък от 52
дни. В тази връзка при определяне на срока възложителите тряб-
ва да имат предвид сложността на поръчката или нейната специ-
фика, състоянието на пазара, обема на документация, необходи-
мостта от посещение на мястото на изпълнение и т.н. 

Възложителят може да намали срока за подаване на оферти
на 22 дни, когато е било направено предварително обявление и
същото е изпратено за публикуване не по-малко от 52 дни и не
повече от 12 месеца преди датата на изпращането на обявление-
то за откриване на процедурата и е съдържало информацията по
чл. 25, ал. 2, която е била налична към датата на изпращане. На-
маляването на срока за представяне на офертите на 22 дни тряб-
ва да се използва по изключение, тъй като публикацията в ДВ ще
отнеме 5 дни и това практически ще намали срока на 17 дни, ко-
ето е изключително кратък срок за подготовката на една оферта. 

Когато в срока за представяне на офертите, не постъпи нито
една оферта, възложителят може да го удължи най-много с 30
дни. Всяка промяна в срока следва да бъде обнародвана в ДВ и
публикувана в РОП по реда за публикуване на обявлението. За
разлика от срока за представяне на оферти, който тече от деня на
изпращане на обявлението за публикуване, срокът на удължава-
не, когато е определен в дни, тече от датата на публикуване на
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обявлението за удължаване на срока. 

Отговорността за подготовката и провеждането на процеду-
рата е на възложителя, като негово задължение е и съхраняване-
то на цялата документация в срок най-малко три години след
приключване изпълнението на договора. 

В заключение следва да припомним, че всички действия на
възложителя към кандидатите са в писмен вид, като решенията,
за които той е длъжен да ги уведоми, се връчват лично срещу
подпис, с препоръчано писмо с обратна разписка или по електро-
нен път по реда на Закона за електронния документ и електрон-
ния подпис. 

Ограничена процедура

Редът за провеждането на този вид процедура е регламенти-
ран в чл. 75 до 83 от ЗОП. В закона не са предвидени специални
основания за провеждане на ограничена процедура. Този подход
е напълно обясним, тъй като в държавите членки и съгласно ев-
ропейското право между открита и ограничена процедура не се
прави съществена разлика и изборът между двете процедури е
предоставен на възложителя. Препоръчително е обаче използва-
нето на тази процедура при сложни по своя характер обекти
на обществени поръчки или при възлагането на поръчки за голе-
ми и комплексни съоръжения. 

Ограничената процедура започва с решение за откриването
є, с което се одобрява обявлението и документацията. Обявле-
нието се изпраща до ДВ и до изпълнителния директор на агенци-
ята за публикуване в регистъра най-малко 37 дни преди подава-
не на заявленията за участие в предварителния подбор. Относно
изпращането на обявлението и решението важи казаното по-горе
за открита процедура. 

При възникване на обстоятелства от изключителна спеш-
ност, които възложителят не е могъл и не е бил длъжен да пред-
види, срокът за подаване на заявления може да бъде съкратен, но
не по-малко от 15 дни, считано от датата на изпращане на обяв-

Процедури за възлагане на обществени поръчки  93



лението. Обявлението се публикува в ДВ до 5 дни след изпра-
щането му (това посочване на 5-дневния срок в чл. 76, ал. 4 е из-
лишно, защото съгласно общите правила обявленията се публи-
куват до 5 дни след изпращането им – чл. 27, ал. 2). При изклю-
чителна спешност възложителят е длъжен да посочи в обявлени-
ето конкретните обстоятелства или мотиви, които обосновават
съкращаването на срока. 

N.B. Тъй като ускорената процедура е изключение, което мо-
же да се отрази на конкуренцията, тя е допустима само когато
възложителят може да докаже обективната нужда от спешност и
действителната невъзможност за спазване на нормалните сроко-
ве. Използването на ускорена процедура трябва да бъде ограни-
чено до видовете и количествата от стоки, които са спешно необ-
ходими. Други продукти трябва да се доставят вследствие на нор-
мална процедура.

Подобно на откритата процедура и за ограничената процеду-
ра в чл. 28, ал. 1 от ППЗОП е предвидена възможността, ако в
срока за подаване на заявления за участие не постъпи нито едно
заявление, срокът да бъде удължен, но най-много с 30 дни. Този
срок е същият както при открита процедура, което не е съвсем
логично, тъй като срокът за подаване на заявления при ограниче-
на процедура е по-кратък от срока за подаване на оферти при
открита процедура. 

Това, което е специфично за ограничената процедура, е, че в
обявлението възложителят може да посочи броя на кандида-
тите, които възнамерява да покани да представят оферти. Когато
броят на кандидатите, които отговарят на изискванията, посоче-
ни в обявлението за ограничена процедура надвишава обявения
брой на лицата, които ще бъдат поканени да представят оферти,
комисията извършва подбор въз основа на комплексна оценка на
обстоятелствата. В този случай възложителят е длъжен да пока-
ни да представят оферти всички кандидати, които са класирани в
рамките на посочения в обявлението максимален брой лица (чл.
26, ал. 1 и 2 от ППЗОП). 

Съгласно ЗОП възложителят може да ограничи броя на кан-
дидатите, но не по-малко от 5 и не повече от 20. Посоченият

КАК ДА СЕ СПРАВИМ С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ  94



брой на кандидатите е заимстван от Директивите на ЕС, като е
спорно дали той съответства на пазарната действителност в стра-
ната. Смисълът на посочването на долна и горна граница на броя
на поканените кандидати се крие, от една страна, в осигуряване-
то на минимална степен на конкуренция, а от друга, в спазването
на принципа за икономичност на процедурата. Ясно е, че при по-
вече от двадесет поканени кандидати процедурата ще изисква
много време и ресурси и едва ли ще оправдае изпълнението на
посочените принципи. 

Предварителният подбор се провежда с цел да се опреде-
лят кандидатите, които имат необходимата финансова и техни-
ческа способност да изпълнят предмета на обществената поръч-
ка. Заявлението за участие в предварителен подбор трябва да
има нормативно определеното в чл. 77, ал. 3 от ЗОП съдържание.
Когато кандидат е обединение, документите по чл. 77, ал. 3 се
представят от всяко лице, което участва в него, с изключение на
гаранцията за участие. 

Заявлението по подобие на офертата при откритата процеду-
ра се представя в запечатан непрозрачен плик и се приема от въз-
ложителя по начина, който е определен за приемането на оферта
при открита процедура – вписва се във входящ регистър и на
приносителя се издава документ, в случаите, когато се подава
лично. Особено важно е да се знае, че при предварителния под-
бор възложителят не може да изисква и кандидатът не мо-
же да представя оферта, поради което заявлението за участие
не съдържа ценова оферта, за разлика от офертата при открита
процедура. 

Предварителният подбор се извършва от Комисия анало-
гична на тази при откритата процедура, като същата съставя про-
токол за извършената оценка на икономическото и финансово
състояние, както и на техническите възможности и/или квалифи-
кация на кандидатите за изпълнение на обществената поръчка.
Този протокол съдържа списък на кандидатите, които отговарят
на изискванията и ще бъдат поканени да представят оферти, а ко-
гато броят на кандидатите надвишава посочения в обявлението
брой на кандидатите, които ще бъдат поканени, класиране въз
основа на комплексна оценка на обстоятелствата.
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N.B. В практиката често се задава въпросът по какъв точно
начин ще бъде извършена тази комплексна оценка. С цел улесня-
ване работата на комисията е добре възложителят да посочи
предварително в документацията един водещ критерий (изисква-
не), който да се използва за нуждите на класирането. Този крите-
рий трябва да е сред изискванията за финансово състояние или
технически възможности и може да бъде печалбата или приходи-
те на кандидата за определен период от време. Ако пък се касае
за договор за услуга, където от значение са личните качества на
изпълнителя, за критерий може да се вземе предходен опит или
наличие на определена квалификация. Разбира се, в тази връзка
са възможни множество примери. Според европейската практика
при извършване на предварителния подбор не следва да се допус-
ка дискриминация на национално ниво. Това практически означа-
ва, че ако 10 кандидати отговарят на изискванията на възложите-
ля, но той е определил, че ще покани 5 на брой, поне един от по-
канените следва да бъде чуждестранно лице. 

В 7-дневен срок след представяне на протокола, възложите-
лят определя с решение кандидатите, които ще бъдат поканени, и
го изпраща до агенцията. В решението се посочват и кандидати-
те, които не отговарят на обявените изисквания и причините за
това, като решението се изпраща и до тях, тъй като могат да го
атакуват пред съда по предвидения ред. 

Възложителят изпраща покана за подаване на оферти на
всички класирани кандидати. В поканата се посочват срокът и
мястото за представяне на офертата. Този срок като общо прави-
ло е определен на минимум 40 дни от датата на изпращане на
поканата. Срокът може да бъде намален до 26 дни, когато е на-
лице предварително обявление, и същото е изпратено за публи-
куване не по-малко от 52 дни и не повече от 12 месеца преди да-
тата на изпращането на обявлението и съдържа информацията по
чл. 25, ал. 2 от ЗОП, налична към датата на изпращане. По изк-
лючение, при наличието на обстоятелства от изключителна спеш-
ност, срокът за представяне на оферти може да бъде намален на
10 дни от датата на изпращане на поканата. Във всички случаи
при определяне на срока за представяне на офертите, възложите-
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лят трябва да се съобрази с обема на документацията или необ-
ходимостта от посещение на мястото на изпълнение. 

Съдържанието на поканата е определено в чл. 80 от ЗОП.
Офертата се изготвя както при откритата процедура, като има
възможност по преценка на възложителя да се изискат допълни-
телни доказателства за заявените обстоятелства. Трябва да се
държи сметка, че ако са настъпили промени в статута на канди-
дата или в предварително представените документи, кандидатът
трябва да представи нови актуални документи, иначе рискува да
бъде отстранен. Затова е добре в документацията възложителят
да посочи основанието по чл. 69, ал. 3 от ЗОП, а именно че кан-
дидатите са длъжни да го уведомят за всички промени в обстоя-
телствата по чл. 47 в 7-дневен срок от тяхното възникване. По-
нататъшният ход на процедурата по отношение на разглеждане-
то, оценката и класирането на офертите е аналогичен на открита-
та процедура. 
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