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Закон за управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) - обн. ДВ бр.101/22.12.2015 г.

Основни принципи при избор на изпълнител:
• Публичност и прозрачност; 

• Свободна и лоялна конкуренция; 

• Равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Изборът на изпълнител по реда на чл. 50 от ЗУСЕСИФ се прилага 

от всички бенефициенти, когато размерът на безвъзмездната 

финансова помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на 
одобрения проект.

ЗУСЕСИФ регулира договорите за възлагане на: Строителство, 

включително отделни строително-монтажни работи; Предоставяне

на услуги; Доставки на стоки.
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Съгласно разпоредбата на чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ изборът с 

публична покана е процедура, в която оферти могат да подават

всички заинтересовани лица. Провежда се, когато:

- предвидената стойност за строителство, в т.ч. съфинансирането

от страна на кандидат за безвъзмездна финансова помощ или 

бенефициент, без данък върху добавената стойност, е равна или 

по-висока от 50 000 лв., и

- предвидената стойност за доставки или услуги, в т.ч. 

съфинансирането от страна на кандидат за безвъзмездна

финансова помощ или бенефициент, без данък върху добавената

стойност, е равна или по-висока от 30 000 лв.
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Съдържание на поканата за избор на изпълнител - чл. 51, ал.1 от 

ЗУСЕСИФ:

✓ данни за бенефициента - наименование, телефон, факс, адрес 

за кореспонденция и лице за контакт;

✓ обект на процедурата за определяне на изпълнител;

✓ описание на предмета на процедурата, а когато е приложимо - и 

количество или обем;

✓ изискванията за изпълнение на услугата, доставката или СМР;

✓ техническите спецификации, ако има такива;

✓ изисквания към кандидатите - в случай че е приложимо;

✓ изискванията към офертите;

✓ проект на договор;

✓ критериите за възлагане - показателите, относителната им 

тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на 

офертата;

✓ дата, до която могат да се подават оферти.
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ВАЖНО! Срокът за публичния достъп до поканата не може да е по-

кратък от 7 дни. 

ВАЖНО! До 4 дни преди изтичането на срока за подаване на 

офертите лицата могат да поискат писмено от кандидата за 

безвъзмездна финансова помощ или бенефициента разяснения по 

поканата. Разясненията се публикуват в ИСУН, като едновременно

с това се извършва и служебна публикация на Единния

информационен портал и се публикуват на интернет страницата на 

бенефициента, при наличие на такава, в срок до три дни от 

постъпването им и стават неразделна част от поканата.



6

Изисквания за минимални икономически и финансови

възможности – чл. 3 ал. 11,12,14 и 15 от ПМС 160/2016
➢ удостоверения от банки; ГФО/техните съставни части, когато

публикуването им се изисква в държавата, в която кандидатът е 

установен; справка за общия/специфичния оборот най-много за 

последните три приключили финансови години, в зависимост от 

датата, на която кандидатът е учреден/започнал дейността си;

➢ при залагане на изискване за минимални икономически и 

финансови възможности, касаещи оборот от сходни дейности / 

услуги, изискуемият специфичен оборот не може да надвишава

повече от два пъти прогнозната стойност на процедурата или на 

съответната обособена позиция, в случай че процедурата е с 

обособени позиции.
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Изисквания за минимални технически възможности / 

квалификации - чл. 3 ал. 14 и 15 от ПМС 160/2016
➢ списък на изпълнените доставки или услуги, които са еднакви или 

сходни с предмета на поръчката, най-много за последните 3 

години от датата на подаване на офертата, включително

стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за 

добро изпълнение;

➢ списък на изпълненото строителството, сходно с предмета на 

поръчката, най-много за последните 5 години от датата на 

подаване на офертата, придружен от препоръки за добро 

изпълнение; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото

на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания;

➢ описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството

и оборудването за изпитване и изследване;
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Изисквания за минимални технически възможности / 

квалификации - чл. 3 ал. 14 и 15 от ПМС 160/2016
➢ декларация за техническото оборудване, с което разполага

кандидатът, при процедури за строителство и услуги;

➢ списък на технически лица и/или организации, включени или не в 

структурата на кандидата, включително тези, които отговарят за 

контрола на качеството, а при възлагане на строителство - лицата, 

които ще изпълняват строителството;

➢ сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата със

стандарти за системи за управление на качеството, като се 

посочват системите за управление на качеството чрез съответната

серия европейски стандарти или еквивалентни сертификати, 

издадени от органи, установени в други държави членки, или други

доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството

или за опазване на околната среда;

➢ други документи по преценка на бенефициента. 
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ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

❖ реализиран оборот за всяка една от предходните 3 години, като

необосновано е ограничена възможността оборотът като общ 

размер да е постигнат за целия тригодишен референтен период; 

❖ оборот за 1 календарна година въпреки, че референтният период за 

реализиране на оборота съгласно ПМС 160 е тригодишен; 

❖ изисквания за оборот, реализиран в изпълнение на дейности, 

финансирани единствено от международни и/или европейски 

източници. 

❖ ограничителен характер е налице и когато се смесват изискванията

за финансово и икономическо състояние и изискванията за 

технически възможности на участниците (заложени изисквания за 

успешно завършен брой проекти с конкретни характериситики и на 

определена стойност.) 
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Критерии за възлагане - чл. 3, ал. 2 от ПМС 160/2016
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Оптимално съотношение качество/цена - чл. 3, ал. 4 от ПМС

160/2016:

1. измерител на качество, включително технически параметри, 

естетически и функционални характеристики, достъпност, 

предназначение за всички потребители, социални, екологични и 

иновативни характеристики и иновативни търговски техники и 

условия;

2. обслужване и поддръжка, техническа помощ и условия, 

като: дата на изпълнение, начин и срок на изпълнение или срок 

на завършване;

3. организация и професионална компетентност на 

персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, 

когато качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката

персонал може да окаже съществено влияние върху

изпълнението на поръчката.
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Разходи за целия жизнен цикъл - чл. 4 от ПМС 160/2016:

Цена на придобиване и един или повече от посочените по-долу разходи:

1. разходи, които се поемат от бенефициента или от 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 фактори по отношение на 

продукта, услугата или строителството по време на целия им 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.
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Нарушения, водещи до налагане на ФК

✓ Формулиране на субективни показатели, които не дават

възможност за реално оценяване; 

✓ Различия между заложените показатели в Методиката и 

останалата документация; 

✓ Показатели, които не са свързани пряко с предмета на 

процедурата;

✓ Смесване на критериите за подбор с показателите за 

оценка;

✓ Единна методика за оценка на офертите, при наличието

на предмет на процедурата, разделен на няколко

обособени позиции.
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✓ Назначаване на оценители и резервен оценител – нечетен брой; 

✓ Декларации за безпристрастност и поверителност от оценителите по 

по чл. 7, ал. 5 от ПМС № 160/01.07.2016 – след получаване на 

списъка с кандидатите; 

✓ Проверка за административно съответствие; 

✓ Изискване на допълнителни документи при констатирани липсващи

или нередовни документи; 

✓ Допълнителни доказателства на заявените факти/обстоятелства, 

като това не води до промяна на техническото/ценовото

предложение; 

✓ Отстраняване кандидати – чл. 8, ал.3; 

✓ Оценка на допуснатите до този етап оферти; 

✓ Изготвяне на протокол, който се утвърждава от бенефициента; 

✓ Уведомление на кандидатите; 

✓ Право да изискат достъп до протокола/копие от него в срок от 5 

работни дни, предоставя се в 7-дневен срок.
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❖ Неописване на всички действия на комисията в протокола или 

неописването им в хронологичен ред;

❖ Определеният за изпълнител участник не отговаря на предварително

определените от възложителя изисквания, но в резултат на пропуски 

в работата на комисията е допуснат до участие и оценка;

❖ Извършено е необосновано/неправомерно и дискриминационно 

отстраняване на участници в процедурата за оценка на офертите;

❖ Неправилно прилагане от страна на комисията на определените

показатели за оценка, което е довело до неправилно класиране на 

офертите;

❖ В следствие на изискани разяснения от страна на комисията

кандидатът да се промени офертата и това негово действие да бъде

прието от Оценителната комисия
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ВАЖНО: Неспазването на 

изрично изброените в ПМС 

160/2016 хипотези води до 

налагане на финансова

корекция

По преценка на възложителя
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Възложителят сключва договор с избрания от него 

изпълнител, след като бъдат представени

документите, изчерпателно изброените в чл. 53, ал. 

2 от ЗУСЕСИФ. Непредставянето на един или 

повече от изискуемите документи е основание за 

отказ от сключване на договор. В случай че не 

бъдат спазени двете хипотези от страна на 

възложителя, същият подлежи на налагане на 

финансова корекция.

ВАЖНО: Публикуване в ИСУН 2020!!!
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ВАЖНО: Гаранция за добро 

изпълнение
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Пример: Изменение в цената на 

изпълнение на процедурата; 

промяна на количеството или 

обема; промяна на срока за 

изпълнение на процедурата; 

промяна в начина плащане и др. 

Пример: Непредставяне на 

свидетелства за съдимост на 

всички, лица, имащи правомощия

да представляват дружеството, 

спечелило процедурата и др.
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❑ Предварителен контрол

❑ Последващ контрол
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