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Насоки при определяне на изпълнители от 

страна на бенефициенти, които не са 

възложители по смисъла на ЗОП 
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Изпълнението на проектите, финансирани по Програма “ Опазване на околната среда и 

климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

214-2021 (ФМ на ЕИП 2014-2021), трябва да бъде организирано съгласно българското 

законодателство в областта на обществените поръчки:  

 Закон за обществените поръчки (ЗОП) (и Правилника за прилагане на ЗОП) за 

бенефициенти, които са възложители (публични или секторни, или за конкретен 

случай) или  

 Постановление № 118/2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от 

страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд 

"Убежище, миграция и интеграция" и Фонд “Вътрешна сигурност“ (ПМС № 118/2014 г.) за 

бенефициенти, които не са възложители по смисъла на ЗОП. 

 

 

ВАЖНО!  

 

Възложителите имат право да възложат конкретна обществена поръчка по ред, приложим за 

по-високи стойности, като в този случай са длъжни да прилагат всички правила, валидни за 

избрания от тях ред. 

 

Определянето на изпълнители от страна на бенефициенти, които не са възложители по 

ЗОП се извършва съгласно ПМС № 118/2014 г. Бенефициентите, които не са възложители по 

ЗОП, определят изпълнител чрез избор с публична обява и избор без провеждане на процедура 

при спазване принципите на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане 

на дискриминация, пропорционалност, публичност и прозрачност. 

 

Избор с публична обява е процедура, при която право да подават оферти имат всички 

заинтересовани лица. Изборът с публична обява се провежда, когато: 

1. предвидената стойност за строителство, в т.ч. съфинансирането от страна на 

Бенефициента, без данък върху добавената стойност е равна или по-висока от 50 000 лв.; 

2. предвидената стойност за доставки или услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на 

Бенефициента, без данък върху добавената стойност е равна или по-висока от 30 000 лв. 

 

Бенефициентите възлагат директно, без да провеждат процедура за определяне на 

изпълнител, когато предвидената стойност за строителство, доставки и услуги, в т.ч. 

съфинансирането от страна на Бенефициента, без данък върху добавената стойност е по-ниска от 

гореописаните стойностите по т. 1 и т. 2. 

В горепосочените случаи, при определяне на изпълнител за доставки или услуги, 

бенефициентите могат да доказват разхода само с първични платежни документи, без да е 

необходимо сключването на писмен договор.  
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ВАЖНО!  

 

Не се допуска разделяне на предмета на поръчката с цел заобикаляне прилагането на 

процедурата избор с публична обява. 

 

В случаите при избор с публична обява, бенефициентът одобрява обява, която съдържа 

най-малко следната информация: 

1. данни за бенефициента - наименование, телефон, факс, адрес за кореспонденция и лице 

за контакт; 

2. обект на процедурата за определяне на изпълнител; 

3. описание на предмета на процедурата, а когато е приложимо - и количество или обем; 

4. изискванията за изпълнение на услугата, доставката или строителството; 

5. техническите спецификации, ако има такива; 

6. изисквания към кандидатите - в случай че е приложимо; 

7. изискванията към офертите; 

8. проект на договор; 

9. критерия за възлагане съгласно чл. 14, ал. 1 от ПМС 118/2014 г. а когато изборът се 

извършва по критерий "икономически най-изгодна оферта" - показателите, относителната им 

тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата; 

10. място, дата и час, до който могат да се подават оферти. 

 

 

ВАЖНО! 

 

Бенефициентите, които избират изпълнител чрез „Избор с публична обява“ по ПМС № 

118/2014 г., са длъжни - в съответствие с чл. 11 (2) на постановлението – да предоставят на 

Програмния оператор (ПО) обявата по процедурата, за да може ПО да я публикува на 

интернет страницата на ФМ на ЕИП за България: 

https://www.eeagrants.bg/pokani/proczeduri-po-pms-118/2014. 

Едновременно с това, бенефициентът публикува обявата и на своята интернет страница при 

наличие на такава. Бенефициентът може да публикува съобщение за обявата и в национални 

ежедневници, както и да я изпрати до избрани от него лица, без да променя определените в 

публикуваната обява условия за участие. 

Срокът за публичния достъп до обявата не може да е по-кратък от 7 дни, като 

определеният срок следва да бъде съобразен със сложността на подготовката на оферта от 

страна на кандидатите. 

При промяна на първоначалните условия, Бенефициентът е длъжен отново да приложи реда 

за събиране на оферти. 
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Бенефициентите не могат да включват в обявата условия, които необосновано препятстват 

участието на лица в процедурата. 

Бенефициентите не могат да включват в обявата информация, насочваща към търговска 

марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до 

облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти. 

В случаите, когато предвид спецификата на предмета е обективно невъзможно да се спазят 

тези условията, се допуска подобно посочване, като задължително се добавят думите "или 

еквивалентно(и)". 

При провеждане на процедура с публична обява бенефициентът прилага един от следните 

критерии за оценка на офертите: 

 най-ниска предложена цена; 

 икономически най-изгодна оферта. 

 

Заинтересованите лица могат да поискат писмено от Бенефициента разяснения по публичната 

обява в срок до 4 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите. Разясненията се 

публикуват по реда на чл. 11, ал. 2 ПМС № 118/2014 г в 3-дневен срок от датата на постъпването 

на искането. Публикуваните разяснения по чл. 16, ал. 1 от ПМС № 118/2014 г. стават неразделна 

част от публичната обява. 

Разясненията по обявата се предоставят от Бенефициентите на Програмния оператор за 

публикуване на интернет страницата на ФМ на ЕИП и се публикуват едновременно на интернет 

страницата на бенефициента, при наличие на такава, в 3-дневен срок от датата на постъпване на 

искането за разяснения (Бенефициентът задължително в уведомлението до ПО за 

необходимостта от публикуване на дадените разяснения, задължително посочва датата, на която 

следва да бъдат публикувани разясненията)  

Офертата при провеждането на процедура за избор на изпълнител по проект, финансиран по 

ФМ на ЕИП 2014-2021, се представя в запечатан непрозрачен плик, като при приемането й на 

приносителя се издава разписка/приемо-предавателен протокол/входящ номер от официалната 

деловодна система на възложителя. Всеки един кандидат в процедурата има право да представи 

само една оферта. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 

кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. 

Бенефициентът е длъжен да уведоми Програмния оператор за датата, часа и мястото на 

отваряне на офертите най-късно 3 дни преди посочената дата. 

Бенефициентът, подава уведомление, придружено с обявата, със задължителните ѝ 

реквизити в съответствие с ПМС № 118/2014 г., по процедура „Избор с публична обява“, 

чрез модул „Комуникация“ в ИСУН 2020, минимум 5 дни преди официалната дата на 

публикуване. 

Бенефициентът задължително указва датата, на която следва да бъде 

публикувана обявата на интернет страницата на ПО, като в случай, че бенефициентът 

ще публикува обявата и на своята интернет страница и/или в национални ежедневници, 

това следва да стане в деня, предварително определен в уведомлението до ПО. В тези 

случаи, при разминаване с предварително определената дата, отговорността се носи изцяло 

от бенефициента. 
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За изпълнители, избрани по реда на  ПМС № 118/2014 г. не може да бъдат определени лица, 

за които са налице обстоятелствата за отстраняване от участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка и съгласно ЗОП. Определянето на изпълнител се осъществява при спазване 

на изискванията за ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата от 

ФМ на ЕИП.. 

Процедурата за определяне на изпълнител се прекратява при настъпване на някое от 

изброените обстоятелства в чл. 19, ал. 1 от ПМС № 118/2014 г. 

Бенефициентът е длъжен в 3-дневен срок от прекратяването на процедурата да уведоми за 

това кандидатите и Програмния оператор. 

 


