
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 ОТ 23 МАРТ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 

2016 Г. (ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г.) 

 

В сила от 01.04.2020 г. 

Обн. ДВ. бр.29 от 27 Март 2020 г. 

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

ПОСТАНОВИ: 

 

§ 59. Член 114 се изменя така: 

"Чл. 114. (1) С цел осигуряване на правилно и ефективно прилагане на правилата за 

обществени поръчки изпълнителният директор на АОП извършва мониторинг по чл. 229, 

ал. 1, т. 14 от ЗОП, като събира и обобщава информация за възлагане и изпълнение на 

договорите за обществени поръчки. 

(2) За целите на мониторинга по ал. 1 възложителите и компетентните органи 

изпращат на АОП ежегодно до 1 март информация за предходната календарна година 

съгласно приложение № 3. 

(3) Изпълнителният директор на АОП има право да изисква от възложителите и от 

компетентните органи и допълнителна информация, свързана с осъществяване на 

мониторинга. 

(4) Информацията по ал. 2 и 3 се изпраща на хартиен и магнитен носител. 

(5) На всеки три години АОП изготвя доклад, който включва резултатите от 

мониторинга. Докладът се изпраща на Европейската комисия и се публикува на портала. 

(6) Във връзка с резултатите от мониторинга по чл. 229, ал. 1, т. 14 от ЗОП 

изпълнителният директор на АОП може: 

1. да издава общи методически указания; 

2. да информира министъра на финансите при установяване на необходимост от 

законодателни промени; 

3. да сезира компетентните органи за извършване на контрол по спазване на 

законодателството по обществени поръчки; 

4. да предприема други действия в рамките на правомощията по чл. 229, ал. 1 от 

ЗОП." 

 

§ 70. Създава се приложение № 3 към чл. 114, ал. 2: 

"Приложение № 3 към чл. 114, ал. 2 

 

ЧАСТ А 

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯТ СМЕТНАТА ПАЛАТА И АГЕНЦИЯТА 

ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 

 

1. Брой на извършените проверки по Закона за обществените поръчки и брой на 

проверените възложители по Закона за обществените поръчки, в т.ч. брой на: 

а) проверените публични възложители; 

б) проверените секторни възложители. 
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2. Брой и обща стойност на проверените процедури по Закона за обществените 

поръчки, в т.ч. брой и обща стойност на проверените процедури: 

а) за възлагане на обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност), които 

са финансирани напълно или частично със средства от ЕСИФ и които са обявени в ОВ на 

ЕС; 

б) за възлагане на обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност), които 

са финансирани напълно или частично със средства от ЕСИФ и които не са обявени в ОВ на 

ЕС; 

в) за възлагане на обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност) без 

финансиране от ЕСИФ, които са обявени в ОВ на ЕС; 

г) за възлагане на обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност) без 

финансиране от ЕСИФ, които не са обявени в ОВ на ЕС; 

д) за възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност. 

3. Брой и обща стойност на проверените възлагания чрез събиране на оферти с обява 

или покана до определени лица, в т.ч. брой и обща стойност на проверените възлагания на 

обществени поръчки, финансирани от ЕСИФ. 

4. Брой и обща стойност на проверените договори за обществени поръчки, в т.ч. брой 

и обща стойност на договорите за: 

а) обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност), които са финансирани 

напълно или частично със средства от ЕСИФ и които са обявени в ОВ на ЕС; 

б) обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност), които са 

финансирани напълно или частично със средства от ЕСИФ и които не са обявени в ОВ на 

ЕС; 

в) обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност) без финансиране от 

ЕСИФ, които са обявени в ОВ на ЕС; 

г) обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност) без финансиране от 

ЕСИФ, които не са обявени в ОВ на ЕС; 

д) обществени поръчки в областите отбрана и сигурност. 

5. Брой на установените нарушения на: 

а) Закона за обществените поръчки, в т.ч. брой на нарушенията, свързани с 

неприлагане на предвидения в закона ред за възлагане, и брой на другите нарушения на 

закона; 

б) Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

6. Брой на административните нарушения, за които са съставени актове за 

установяване на административни нарушения (АУАН), в т.ч. брой на: 

а) нарушенията, свързани с неприлагане на предвидения в Закона за обществените 

поръчки ред за възлагане; 

б) нарушенията, свързани с условията на обществената поръчка; 

в) нарушенията, свързани с избора на изпълнител; 

г) процедурни нарушения, които не се отразяват на избора на изпълнител; 

д) нарушения, свързани със спазване на изискванията за публичност; 

е) други нарушения. 

7. Брой на съставените АУАН: 

а) за нарушения на Закона за обществените поръчки; 

б) за нарушения на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

8. Брой на издадените наказателни постановления и общ размер на наложените с тях 

административни наказания. 



9. Брой на обжалваните наказателни постановления и общ размер на наложените с 

тях административни наказания. 

10. Брой на отменените наказателни постановления. 

11. Брой на влезлите в сила наказателни постановления и общ размер на наложените 

с тях административни наказания. 

12. Най-често срещаните причини за неправилно прилагане на нормативната уредба 

в областта на обществените поръчки и/или правна несигурност, евентуални структурни или 

повтарящи се проблеми, както и конкретни нормативни разпоредби, създаващи значителни 

проблеми при прилагането. 

 

ЧАСТ Б 

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯ КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА 

КОНКУРЕНЦИЯТА (КЗК) 

 

1. Брой на депозираните жалби в КЗК във връзка с обществени поръчки. 

2. Брой на производствата, образувани по повод депозирани в КЗК жалби във връзка 

с обществени поръчки, в т.ч. разпределение по вид на обжалвания акт, действия или 

бездействия на възложители. 

3. Брой на жалбите, по които е отказано образуване на производство пред КЗК. 

4. Брой на разпорежданията за прекратяване на производството пред КЗК, в т.ч. брой 

на прекратените производства поради оттегляне на жалбата. 

5. Брой на жалбите във връзка с обществени поръчки, по повод на които са 

образувани преписки в КЗК, в т.ч. брой на жалбите във връзка с процедури за: 

а) обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност), които са финансирани 

напълно или частично със средства от ЕСИФ и които са обявени в ОВ на ЕС; 

б) обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност), които са 

финансирани напълно или частично със средства от ЕСИФ и които не са обявени в ОВ на 

ЕС; 

в) обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност) без финансиране от 

ЕСИФ, които са обявени в ОВ на ЕС; 

г) обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност) без финансиране от 

ЕСИФ, които не са обявени в ОВ на ЕС; 

д) обществени поръчки в областите отбрана и сигурност. 

6. Брой на решенията на КЗК по жалби, касаещи обществени поръчки. 

7. Брой на решенията на КЗК, с които са оставени без уважение жалбите, в т.ч. 

разпределение по вид на обжалвания акт, действия или бездействия на възложители. 

8. Брой на решенията на КЗК, с които са отменени незаконосъобразни актове на 

възложителите, в т.ч. разпределение по вид на обжалвания акт. 

9. Брой на исканията за налагане на временна мярка "спиране на процедурата". 

10. Брой на наложените временни мерки. 

11. Брой на исканията за допускане на предварително изпълнение. 

12. Брой на определенията, с които е допуснато предварително изпълнение. 

13. Брой на решенията, с които са наложени имуществени санкции: 

а) на основание чл. 215, ал. 5 от Закона за обществените поръчки; 

б) на основание чл. 215, ал. 6 от Закона за обществените поръчки. 

14. Общ размер на наложените имуществени санкции (в левове). 

15. Средна продължителност на производствата пред КЗК. 



16. Брой на обжалваните пред Върховния административен съд актове на КЗК, 

свързани с обществени поръчки, в т.ч. разпределение по вид на обжалвания акт. 

17. Предприети действия и/или механизми във връзка с превенция, идентифициране 

и противодействие на тръжните манипулации, брой на образуваните производства за 

установяване на евентуално нарушение, свързано със споразумения, решения или 

съгласувани практики във връзка с обществени поръчки, и брой на издадените от КЗК актове 

във връзка с това (в т.ч. разпределението им по вид на акта). 

18. Често повтарящи се проблеми при прилагането на нормативната уредба относно 

обществените поръчки, както и конкретни нормативни разпоредби, създаващи значителни 

проблеми при прилагането. 

 

ЧАСТ В 

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯ ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН 

СЪД (ВАС) 

 

1. Брой на получените във ВАС жалби срещу актове на КЗК във връзка с обществени 

поръчки (в т.ч. разпределение по вид на обжалвания акт, както и в зависимост от това дали 

обжалваният акт на КЗК е в полза на възложителя, или в полза на жалбоподателя). 

2. Брой на образуваните пред ВАС производства по глава двадесет и седма от Закона 

за обществените поръчки. 

3. Брой на процедурите за възлагане на обществени поръчки, във връзка с които са 

образувани производства по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред 

ВАС. 

4. Брой на издадените актове на ВАС, във връзка с които са образувани производства 

по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки, в т.ч. разпределение според 

вида на акта. 

5. Средна продължителност на производствата по глава двадесет и седма от Закона 

за обществените поръчки пред ВАС. 

6. Често срещани причини за неправилно прилагане на нормативната уредба в 

областта на обществените поръчки и/или правна несигурност, евентуални структурни или 

повтарящи се проблеми, както и конкретни нормативни разпоредби, създаващи значителни 

проблеми при прилагането. 

 

ЧАСТ Г 

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯТ ОРГАНИТЕ ПО ЧЛ. 9, АЛ. 1 ОТ 

ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И 

ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 

 

1. Брой на проверените обществени поръчки, в т.ч. брой на: 

а) обществените поръчки, които са обявени в ОВ на ЕС; 

б) обществените поръчки, които не са обявени в ОВ на ЕС. 

2. Брой обществени поръчки с нередности, свързани с възлагането и/или 

изпълнението на обществени поръчки. 

3. Брой на нередностите, свързани с възлагането и/или изпълнението на обществени 

поръчки, в т.ч. брой на нередностите, свързани със съмнения за измама, както и 

разпределение по типове нередности: 



3.1. липса на публикуване на обявление за обществена поръчка или неоснователно 

директно възлагане; 

3.2. изкуствено разделяне на обществени поръчки за строителство/услуги/доставки 

на части; 

3.3. липса на обосновка за неразделяне на предмета на поръчката на обособени 

позиции; 

3.4. незаконосъобразни срокове за получаване на оферти или за получаване на 

заявления за участие или липса на удължаване на обявените срокове за получаване на 

оферти при съществени изменения на условията по обществената поръчка; 

3.5. недостатъчен срок за достъп до документацията за обществена поръчка за 

потенциалните участници/кандидати или незаконосъобразни ограничения на достъпа до 

документацията за обществената поръчка; 

3.6. липса на публикуване на удължените срокове за получаване на оферти/заявления 

за участие или липса на удължаване на сроковете за получаване на оферти/заявления за 

участие; 

3.7. незаконосъобразен избор на състезателна процедура с договаряне или на 

състезателен диалог; 

3.8. нарушение на правилата при използване на специфични техники и инструменти 

за възлагане на поръчки (рамкови споразумения, динамични системи за покупки, 

електронни търгове, електронни каталози, централизирано възлагане); 

3.9. липса на публикуване в обявлението за обществена поръчка на критериите за 

подбор и/или възлагане (и/или тяхната тежест) или на условията за изпълнение на 

поръчката, или техническите спецификации/липса на достатъчно описание на критериите за 

възлагане или тяхната тежест/липса на предоставяне/публикуване на 

разяснения/допълнителна информация; 

3.10. използване на основания за отстраняване, критерии за подбор, критерии за 

възлагане или условия за изпълнение на поръчката, или технически спецификации, които са 

дискриминационни на базата на необосновани национални, регионални или местни 

изисквания; 

3.11. използване на основания за отстраняване, критерии за подбор, критерии за 

възлагане или условия за изпълнение на поръчката, или технически спецификации, които 

не са дискриминационни по смисъла на т. 3.10, но ограничават достъпа на кандидатите или 

участниците; 

3.12. недостатъчно или неточно определяне на предмета на поръчката; 

3.13. необосновано ограничение на възможността за използване на подизпълнители; 

3.14. критериите за подбор или техническите спецификации са променени след 

отварянето на офертите или са приложени неправилно; 

3.15. оценка на офертите чрез неправомерно използване на критерии или използване 

на допълнителни непубликувани критерии за подбор или възлагане; 

3.16. недостатъчна одитна следа за възлагане на обществената поръчка; 

3.17. преговори в хода на процедурата за възлагане на обществена поръчка, 

включително изменение на офертата на избрания изпълнител; 

3.18. незаконосъобразно участие на кандидат или участник в предварителните 

действия на възложителя по подготовката на процедурата (пазарни консултации и външно 

участие в подготовката на документацията), който е определен за изпълнител; 

3.19. съществено изменение на условията в обявлението за обществена поръчка и/или 

в документацията при състезателна процедура с договаряне; 



3.20. незаконосъобразно отстраняване на необичайно благоприятни оферти; 

3.21. конфликт на интереси с въздействие върху резултата от процедурата за 

възлагане на обществена поръчка; 

3.22. участие в процедура за обществена поръчка при условията на споразумение с 

други лица с цел предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията; 

3.23. незаконосъобразни изменения на договора за обществена поръчка. 

4. Брой и общ размер на финансовите корекции във връзка с нередности при 

обществени поръчки: 

а) с прогнозна стойност над праговете на ЕС; 

б) с прогнозна стойност под праговете на ЕС. 

5. Заложени цели относно възлагане на иновативни обществени поръчки и дейности 

за изграждане на капацитет в тази област (обучение, насоки и т.н.) - информацията се 

предоставя от управляващите органи, когато е приложимо. 

6. Основни предизвикателства, свързани с възлагане на иновативни обществени 

поръчки, мерки за тяхното преодоляване и постигнатите резултати - информацията се 

предоставя от управляващите органи, когато е приложимо. 

7. Често повтарящи се проблеми при прилагането на нормативната уредба относно 

обществените поръчки, както и конкретни нормативни разпоредби, създаващи значителни 

проблеми при прилагането. 

 

ЧАСТ Д 

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯ КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО 

 

1. Правна рамка, свързана с предотвратяването, откриването и адекватното 

докладване на нередности, включително измами, корупция и конфликт на интереси при 

обществените поръчки. 

2. Определение за конфликт на интереси в националното законодателство и 

съответствието му с определението, съдържащо се в чл. 24 от Директива 2014/24/ЕС и 

съответно чл. 42 от Директива 2014/25/ЕС. 

3. Предприети действия и/или механизми във връзка с превенцията, установяването 

и подходящото докладване на измами, корупция и конфликт на интереси при обществените 

поръчки, включително начина на прилагане на тези действия и/или механизми и техните 

цели, както и съществуващи институционални договорености. 

4. Брой на получените сигнали за измами, корупция или конфликт на интереси при 

възлагането и/или изпълнението на обществени поръчки. 

5. Брой на образуваните производства по твърдения за осъществен конфликт на 

интереси във връзка с обществени поръчки. 

6. Брой на установените случаи на конфликт на интереси във връзка с обществени 

поръчки. 

 

ЧАСТ Е 

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯ ДИРЕКЦИЯ "ЗАЩИТА НА 

ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" (АФКОС) В 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

 



1. Брой на получените в дирекция АФКОС сигнали за нередности, свързани с 

възлагането и/или изпълнението на обществени поръчки, в т.ч. брой на сигналите за измами, 

корупция или конфликт на интереси. 

2. Брой на приключените проверки за идентифициране на нередности, свързани с 

възлагането и/или изпълнението на обществени поръчки, и брой на идентифицираните 

нередности, в т.ч. брой на идентифицираните нередности, касаещи измами, корупция или 

конфликт на интереси. 

3. Предприети действия и/или механизми във връзка с превенция, установяване и 

подходящо докладване на измами, корупция и конфликт на интереси при обществените 

поръчки. 

4. Често срещани причини за неправилно прилагане на нормативната уредба в 

областта на обществените поръчки и/или правна несигурност, евентуални структурни или 

повтарящи се проблеми, както и конкретни нормативни разпоредби, създаващи значителни 

проблеми при прилагането. 

 

ЧАСТ Ж 

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ОРГАНИ ЗА 

ПОКУПКИ ПО ЧЛ. 96, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

 

1. Мерки, насочени към участие на малки и средни предприятия (МСП), 

новосъздадени стопански субекти и на стопански субекти, които се стремят да разширят 

своята дейност, в процедурите за възлагане на обществени поръчки. 

2. Данни, свързани с участието на МСП в процедурите за възлагане на обществени 

поръчки, в т.ч. общ брой на подадените оферти и брой на офертите, подадени от МСП, брой 

и обща стойност на договорите за обществени поръчки, възложени на МСП. 

3. Мерки, осигуряващи навременни плащания по обществени поръчки, особено по 

отношение на МСП, както и такива, касаещи плащанията към подизпълнители. 

4. Евентуални структурни или повтарящи се проблеми, както и конкретни 

нормативни разпоредби, създаващи значителни проблеми при прилагането." 
 


