
ПРОМЕНИ предлагани със  ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

(ЗИДЗОП)  - м.Септември 2019г.

Предлаганите промени касаят няколко групи дейности:

ЕДНАТА ГРУПА промени са свързани с процеса на поетапно въвеждане на
електронно възлагане на обществените поръчки от 1 ноември 2019 г., което ще се
реализира чрез централизирана електронна платформа. 

1. Въвеждането на електронната платформа налага  съществена промяна в
съдържанието в Регистъра на обществените поръчки (РОП), (чл.36, чл.36а и нов
чл.36б).

1.1.  В  РОП,  за  разлика  от  действащия,  след  1  януари  2020  г.  ще  се
публикуват  всички  решения  на  възложителите,  издавани  в  хода  на
процедурите  за  възлагане  на  обществени  поръчки,  независимо  от  вида  на
възложителя  и  на  използваната  от  него  процедура,  съответно  техника  или
инструмент за възлагане. 

1.2.  Освен  тях  в  новия  РОП  ще  се  публикуват  и  документациите,
разясненията, протоколите и докладите от работата на комисиите за провеждане на
процедурите/журито  (при  конкурсите  за  проект),  договорите,  рамковите
споразумения и анексите към тях, както и договорите за подизпълнение.

1.3. Посочените документи за всяка обществена поръчка ще се обособят на
платформата в отделна електронна преписка, която ще бъде достъпна както чрез
РОП, така и чрез профилите на купувача, които също ще са на платформата (чл. 36
и чл. 36а). 

По този начин цялата информация за обществената поръчка  е събрана на
едно място и за улеснение на възложителите се избягва двойната публикация.

2.  Промените засягат и поръчките на ниски стойности, възлагани по реда на
глава двадесет и шеста. Предлага се освен обявите за събиране на оферти в РОП
да  се  публикуват  и  поканите  до  определени  лица, с  което  се  разширява
публичността при този ред на възлагане.

ДРУГАТА  ГРУПА промени  са  свързани  с  констатирана  от
Европейската комисия непълнота при въвеждане на едно от условията за т.
нар.„вътрешно (in-house) възлагане“ (т.е. пряко възлагане на изпълнението на
всякакви  дейности  без  провеждане  на  процедура  за  обществена  поръчка).
Вътрешното възлагане е възможно само при наличието на изчерпателно посочени
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всички  условия.  Според  едно  от  тях  в  контролираното  юридическо лице  не
трябва да има пряко частно капиталово участие.  Изключение се допуска за
форми на частно капиталово участие,  когато  се  изискват от разпоредби на
националното законодателство в съответствие с ДЕС (Договор за Европейския
Съюз)  и ДФЕС (Договор за Функциониране на Европейския Съюз) и те не са
свързани с контролни или блокиращи правомощия и не оказват решаващо
влияние върху контролираното юридическо лице. В досегашната уредба липсва
условието  частният  капитал  в  юридическото  лице  да  произтича  от  национални
разпоредби, които са в съответствие с ДЕС и ДФЕС. С цел да се постигне пълно
въвеждане  на  изискванията  на  директивите  при  прилагане  на  изключението  и
съгласно поетия ангажимент към Европейската комисия е направено допълнение в
чл. 14, ал. 1, т. 5, б. „в“ и чл. 14, ал. 1, т. 7, б. „в“, както и в чл. 149, ал. 1, т. 13, б. „в“
от ЗОП (отнасящ се за  областите отбрана и сигурност).

ТРЕТАТА ГРУПА предложения в законопроекта  касаят изменения на
действащи  разпоредби,  за  прилагането  на  които  е  установена  разнородна
практика, поради различно разбиране от възложителите.

1. Съгласно  действащата  редакция  на  чл.  7,  ал.  4  от  ЗОП само
първостепенните  разпоредителите  с  бюджет  могат  да  възлагат  поръчки  вместо
техните разпоредители с бюджет от по-ниска степен. С предлаганата промяна тази
възможност се предоставя и на второстепенните разпоредители. (Напр. Столична
община е първостепенен разпоредител, а районите са второстепенни)

2. В законопроекта е предвидена промяна на чл. 21, ал. 2 от ЗОП, който
регламентира  пазарните  проучвания. Действащата  редакция  поражда
противоречиви тълкувания относно обхвата и приложимостта ѝ спрямо различните
режими на възлагане, както и по отношение момента на определяне на прогнозната
стойност.  Съгласно  новата  редакция  разпоредбата  се  прилага  за  всички
обществени  поръчки,  независимо  от  реда  и  начина  по  който  се  възлагат.
Както и досега изчислената прогнозна стойност следва да бъде актуална, но
без да се свързва с конкретната дата на откриване. Предвидено е и изключение
от задължението за провеждане на пазарно проучване или консултация, когато това
е  обективно  невъзможно  поради  специфичния  предмет  на  поръчката,  напр.
производителят или доставчикът е само един, и др..

Чл. 21. (1) Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя от възложителя и
включва всички плащания без данък върху добавената стойност (ДДС) към бъдещия изпълнител
на  обществената  поръчка, включително  предвидените  опции  и  подновявания  на  договорите,
посочени изрично в условията на обществената поръчка. Когато възложителят предвижда награди
или плащания за кандидатите или участниците, те се включват при определяне на прогнозната
стойност на поръчката.
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(2)  (Изм.  -  ДВ,  бр.  86  от  2018  г.,  в  сила  от  01.03.2019  г.)  Възложителят  изчислява
прогнозната стойност на обществената поръчка към датата на решението за нейното откриване
съобразно пазарната стойност на предстоящите за възлагане дейности, определена в резултат на
пазарни проучвания или консултации съобразно актуалната пазарна стойност на предстоящите за
възлагане идентични или сходни дейности,  определена в резултат  на пазарни проучвания или
консултации, проведени в хода на подготовката за възлагане на обществена поръчка, освен ако
това е обективно невъзможно, поради спецификата на предмета на обществената поръчка.

3. С новата ал. 2 на чл. 29  се въвежда задължение за възложителите да
изпращат  информация  и  за  прекратените  или  унищожени  рамкови
споразумения. 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителите изпращат

за публикуване обявление за приключване на договор за обществена поръчка, в което посочват
информация за изпълнението или за прекратяването изпълнението, прекратяването, развалянето
или унищожаването на договора.

Създава се нова ал.2
(2) Възложителите изпращат за публикуване обявлението по ал. 1 при прекратяване или

унищожаване на рамково споразумение.
(2) (3)  Обявлението по ал. 1 се изготвя по образец и се изпраща в срок до 30 дни от

изпълнението или прекратяването на договора настъпване на съответното обстоятелство по ал. 1
или 2.

4. Съществени  допълнения  са  предложени  в  нормативната  уредба  на
квалификационните  системи,  използвани  от  секторните  възложители.  С
редакцията на чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗОП се регламентира изрично задължението
на  възложителите  да  публикуват  обявлението  за  създаване  на
квалификационна система както в РОП, така и в „Официален вестник“ на
Европейския  съюз.  Допълнени  и  прецизирани  са  правилата  за  създаване  и
действие  на  квалификационната  система,  както  и  за  ползването  на  такава,
създадена  от  друг  възложител.  Осигурява  се  максимална  публичност  относно
лицата, включени в системата. 

Чл.  35.  (1) В  "Официален  вестник"  на  Европейския  съюз се  публикува  информация,
свързана с за възлагането и изпълнението на поръчки на стойност по чл. 20, ал. 1 както следва и
за създаването на квалификационни системи чрез:

1.  обявленията по чл.  23,  ал.  1,  включително когато те се използват за оповестяване
откриването на процедура;

2. обявленията за обществени поръчки;
3. обявленията за изменение или допълнителна информация;
4. обявленията за възлагане на поръчки;
5. обявленията при конкурс за проект;
6. обявленията  за  изменение  на  договори  за  обществени  поръчки  и  рамкови

споразумения в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3;
7. обявленията за доброволна прозрачност;
8. обявленията за квалификационни системи.
(2)  Обявленията  по  ал.  1  се  изготвят  по  образци,  утвърдени  с  акт  на  Европейската

комисия, и съдържат най-малко информацията  по: приложения № 4 - 7 в зависимост от вида на
възложителя, вида и етапа на процедурата, а когато е приложимо - и предмета на поръчката.
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1.  приложения  №  4  –  7,  в  зависимост  от  вида  на  възложителя,  вида  и  етапа  на
процедурата, а когато е приложимо - и предмета на поръчката - за обявленията по ал. 1, т. 1- 7; 

2. приложение № 13 – за обявленията по ал. 1, т. 8.

5. Нов момент е  регламентирането на начина за  възлагане на конкретните
поръчки  чрез  квалификационната  система.  Предвидено  е  това  да  става  чрез
решение,  с  което  се  одобрява  документацията  и  поканата.  В  тази  връзка  са
направени промени в чл. 141 и чл. 142 от ЗОП, а съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП
това решение е включено сред подлежащите на обжалване актове.

Създаване на квалификационни системи
Чл. 141. (1) Секторните възложители могат да създават и да използват квалификационни

системи на стопански субекти. В тези случаи те изготвят обявление по образец, което съдържа
най-малко информацията по приложение № 13.  В обявлението се посочват целта и срокът на
действие на  квалификационната система,  както и начинът за  достъп до  правилата за нейното
прилагане. Секторните възложители могат да създават квалификационни системи на стопански
субекти. В тези случаи те изпращат за публикуване обявление по чл. 35, ал.1, т. 8.

(2)  Секторните  възложители  обявяват  всяка  промяна  в  срока  на  действие  на
квалификационната система, както и нейното прекратяване, като използват следните образци:

1.  обявление  за  квалификационна  система  -  при  промяна  на  срока  на  действие  без
прекратяване на квалификационната система;

2.  обявление  за  възлагане  на  поръчка  -  при  прекратяване  на  действието  на
квалификационната система.

(3)  Квалификационните  системи  се  организират  по  начин,  който  дава  възможност  на
стопанските субекти да бъдат включени по всяко време в тях.

(4)  Квалификационната  система  може  да  обхваща  различни  етапи,  свързани  с
предварителния подбор.

(5)  При създаването на квалификационната система секторните възложители определят
обективни правила и критерии за: въз основа на които заинтересованите лица ще бъдат включвани
и изключвани от квалификационната система, включително относно периодичното актуализиране
на информацията, ако има такова, и относно срока на действие на квалификационната система.

1. включване и изключване на заинтересованите лица от квалификационната система;
2. действие на квалификационната система, включително относно периодичната проверка

на актуалното състояние на участниците и срока на прилагане на системата
(6) Когато тези критерии и правила включват технически спецификации, се прилагат чл. 48

-  52.  В  такива  случаи  при  необходимост  възложителите  могат  да  актуализират  критериите  и
правилата.

(7) Заинтересованите лица могат за целите на вписване в квалификационна система да
се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение
на  критериите,  свързани  с  икономическото  и  финансовото  състояние,  професионалните  и
техническите способности, в случай че възложителят е поставил такива.

(8) Секторните възложители осигуряват по всяко време достъп до критериите и правилата
по ал. 5, включително при поискване от заинтересованите лица чрез профила на купувача.

(9) Когато секторен възложител смята, че квалификационна система, създадена от друго
лице, отговаря на неговите изисквания, той съобщава по подходящ начин на заинтересованите
лица, че ще се ползва от тази квалификационна система. Секторен възложител може да се ползва
от квалификационна система, създадена от друго лице, когато тя отговаря на неговите изисквания.
Условията за ползване на системата се уреждат със споразумение между възложителите. Това
обстоятелство  се  оповестява  чрез  профила  на  купувача  на  възложителя,  създал
квалификационната  система.  В  този  случай  възложителят  с  решение  одобрява  обявление  за
квалификационна система, което изпраща за публикуване по реда на чл. 35, ал. 1. В обявлението
се посочват данни за квалификационната система, която ще използва. 

(10) Квалификационните системи се организират по начин, който гарантира ползването и
съхраняването  на  информацията  по  отношение  на  вписаните  в  нея  стопански  субекти.
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Информацията  може  да  бъде  групирана  по  категории  според  вида  на  поръчките,  за  които  е
валидно вписването.

(11)  Възложителят  взема  решение  относно  включване  или  отказа  за  включване  на
заинтересовани лица в квалификационна система в 6-месечен срок от подаване на заявлението за
включване в квалификационната система. Отказът се мотивира.

(12)  Когато за решението по ал. 11 са необходими повече от 4 месеца, възложителят
информира заинтересованото лице в срок два месеца от подаване на заявлението за причините и
за датата, до която ще бъде взето решение.

(13) Решението по ал. 11 се изпраща на кандидата в срок до 15 дни от издаването му.  Се
отменя

(14)  Секторният  възложител  може да  вземе решение за  прекратяване на  участието  в
квалификационната  система  на  кандидат  въз  основа  на  определените  при  създаването  на
квалификационната система  в нея правила и критерии. Решението се изпраща на кандидата най-
малко 15 дни преди датата, определена за прекратяване на участието му в квалификационната
система по реда на чл.22,ал.10.

(15)  В  случай  че  възложителите  изискват  такси  за  включване  в  квалификационната
система  за  поддържане  или  актуализиране  на  информацията,  те  не  могат  да  надвишават
разходите, които са необходими за тези дейности.

Възлагане на поръчка чрез квалификационна система
Чл. 142. (1) Конкретните поръчки за строителството, доставките или услугите, попадащи в

обхвата на квалификационната система, се възлагат чрез ограничена процедура или процедура на
договаряне  с  предварителна  покана  за  участие,  а  изпълнителят  на  договора  се  избира  сред
лицата, вписани в квалификационната система.

Създава се нова ал. 2: 
(2) В случаите по ал. 1, в зависимост от вида на процедурата, възложителят изпраща

решението по  чл.  22,  ал.  1,  т.  12 и  съответната покана на  лицата,  вписани в  системата  и им
предоставя достъп до документацията. Решението се изпраща по реда на чл. 22, ал. 10.

(2) (3)  Възложителите посочват в поканата за представяне на оферти или за участие в
преговори критериите за възлагане на поръчката, ако не са включени в обявлението за създаване
на квалификационната система, както и дали:

1. се изисква офертите да бъдат представени под формата на електронен каталог, или да
включват електронен каталог;

2. се предвижда провеждане на електронен търг при определяне на изпълнител;
3.  офертите  могат  да  бъдат  подавани  за  една,  за  няколко  или  за  всички  обособени

позиции;
4.  е  налице  ограничение  за  броя  обособени  позиции,  които  се  възлагат  на  един

изпълнител.
(3)  се  отменя Достъпът  до  документацията  се  предоставя  не  по-късно  от  датата  на

изпращане на поканата за представяне на оферти или за участие в преговорите. В обявлението
или поканата се посочва интернет адресът, на който е достъпна документацията за поръчката. 

(4) С публикуване на обявлението за създаване на квалификационна система секторните
възложители  могат  да  оповестят  възлагането  на  първата  обществена  поръчка  в  рамките  на
системата. Когато едновременно с публикуване на обявлението за създаване на квалификационна
система  секторните  възложители  оповестят  откриването  на  първата  обществена  поръчка  в
рамките на системата, се издава решение на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 и 9 и с него се одобрява
обявлението и документацията за участие.

6. С промяната в чл. 57, ал. 4 изрично са регламентирани документите, въз
основа на които е допустимо вписването в списъка (списък на фирмите, за които има

влязло в  сила  наказателно постановление или съдебно решение), поддържан от АОП, при
наличие на обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП (Доказателства за наличие
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на основания за отстраняване) . Те са сведени до съдебно или арбитражно решение,
предвид неблагоприятните последици, които могат да настъпят от вписването.

Прилагане на основанията за отстраняване
Чл. 57. (1) Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са

налице основанията по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1,
възникнали преди или по време на процедурата.

(2) Алинея 1 се прилага и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от
физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за
отстраняване.

(3) Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:
1. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) пет години от влизането в сила на

присъдата - по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2, освен ако в присъдата е
посочен друг срок на наказанието;

2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) три години от датата на:
а) влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът е

отстранен за наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а";
б)  влизането в сила на акт на компетентен орган,  с който е установено наличието на

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 и 3, освен ако в акта е посочен друг срок;
в)  влизането  в  сила  на  съдебно  решение  или  на  друг  документ,  с  който  се  доказва

наличието на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4.
(4)  (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Стопанските субекти, които са

отстранени от процедура за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелства
по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а", както и тези, за които са налице наличието на обстоятелства по чл.
55, ал. 1, т. 4 е доказано с влязло в сила съдебно или арбитражно решение, се включват в списък,
който има информативен характер.

(5)  В  случай  на  отстраняване  по  чл.  54  и  55  възложителят  трябва  да  осигури
доказателства за наличие на основания за отстраняване.

7. С промяната в чл. 70, ал. 6 се пренася уреденото понастоящем в ППЗОП
задължение на възложителя, когато показателят за оценка е свързан със срокове,
да определя минимални и/или максимални граници. 

Видове критерии за възлагане
Чл. 70. (1) Обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодната

оферта.
 (6)  Когато  критерият  за  възлагане  включва  повече  от  един  показател,  възложителят

определя  в  обявлението  или  поканата  за  потвърждаване  на  интерес  и  в  документацията  за
обществена  поръчка  относителната  тежест  на  всички  показатели,  а  когато  това  е  обективно
невъзможно, ги подрежда по важност в низходящ ред. Възложителят може да определи минимално
и максимално допустимите стойности на количествените показатели. Когато показателят за оценка
е свързан със срок, той определя минимални и/или максимални граници, като отчита сложността
на  поръчката,  необходимото  време  за  нейното  изпълнение,  а  когато  е  приложимо  -  и
гаранционната поддръжка.

8.  В  чл.  107,  т.  6 е  въведено  изрично  основание  за  отстраняване,  което
кореспондира със забраната за участие в  чл. 101, ал. 9 от ЗОП,  съгласно която
„Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител
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на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за
участие или оферта.“ 

Чл. 107. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Освен на основанията по чл.
54 и 55 възложителят отстранява:

Създава се т.6
6. лице, което е нарушило забраната по чл. 101, ал. 9.  

9.  С  цел  прецизиране  на  разпоредбите,  свързани  със  сключването  на
договори,  рамкови  споразумения  и  договори  въз  основа  на  тях,  са  предложени
изменения и допълнения в чл. 112 и чл. 112а.

Чл.  112.  (1)  Възложителят  сключва  с  определения  изпълнител  писмен  договор  за
обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2;
2.  (изм.  -  ДВ,  бр.  86  от  2018  г.,  в  сила  от  01.03.2019  г.)  представи  документи,

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието
с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има
такива;

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.

 (9) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) В случаите по ал. 1 възложителят
няма право да изисква документи не могат да се изискват документи:

1.  които  вече са му били предоставени; които вече  са  предоставени на  възложителя,
който възлага поръчката, или на възложителя, сключил рамковото споразумение, и са актуални; 

2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;
3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази

данни на държавите членки.
4. по ал. 1, т.  2 - когато се сключва договор въз основа на рамково споразумение без

провеждане на вътрешен конкурентен избор.
Създава се ал.10
(10) При сключване на договора определеният изпълнител декларира писмено 

обстоятелствата по ал. 9, т. 1.

Сключване на рамково споразумение и на договор по рамково споразумение
Чл.  112а.  (Нов -  ДВ,  бр.  86 от 2018 г.,  в  сила от 01.03.2019 г.)  (1)  При сключване на

рамково споразумение се прилагат условията на чл. 112, ал. 1.
(2) Възложителят не изисква документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 при сключване на договор

по рамково споразумение, в което са определени всички условия.
(1) При сключване на рамково споразумение се прилагат условията на чл. 112, ал. 1, т. 1,

2 и 4.
 (2)  Възложителят  не  сключва  рамково  споразумение  с  участник,  определен  за

изпълнител, който: 
1. откаже да сключи рамковото споразумение; 
2. не изпълни някое от условията по ал. 1, или 
3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
 (3) В случаите по ал. 2 възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта

за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи следващия класиран участник
за изпълнител. 

(4)  Рамковото  споразумение  трябва  да  съответства  на  проекта,  приложен  в
документацията,  допълнен  с  всички  предложения  от  офертата  на  участника  или  участниците,
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определени  за  изпълнители  на  поръчката.  Промени  в  проекта  на  рамковото  споразумение  се
допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 7 и са наложени от
обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата. 

(5) Възложителят няма право да сключи рамково споразумение преди влизането в сила на
всички  решения  по  процедурата,  освен  когато  е  допуснато  предварително  изпълнение.
Възложителят сключва рамковото споразумение в сроковете по чл. 112, ал. 6. 

(6) В случаите по ал. 1 възложителят няма право да изисква документи: 
1. които вече са му предоставени и са актуални; 
2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър; 
3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази

данни на държавите членки.
(7)  При  сключване  на  рамковото  споразумение  определеният  изпълнител  декларира

писмено обстоятелствата по ал. 6, т. 1.

10. Новите редакции в чл. 60, ал. 2, чл. 65, ал. 4, чл. 66, ал. 2, чл. 67, ал. 5, чл.
101,  ал.  11  от  ЗОП  имат  за  цел  прецизиране  на  разпоредбите,  така  че  да  е
безспорно  тяхното  прилагане  и  при  поръчките  на  ниски  стойности. В  тази
връзка  навсякъде  препращането  към  „процедура“  е  заменено  с  „поръчка“  или
думата „процедура“ е заличена.

Например
Чл.  60. (1)  Когато  това  е  приложимо,  възложителите  имат  право  да  изискват  от

кандидатите  или  участниците  да  са  вписани  в  търговския  регистър  и/или  в  съответен
професионален  регистър,  а  за  чуждестранни  лица  -  в  аналогични  регистри  съгласно
законодателството на държавата членка, в която са установени.

(2)  При  процедурите  за възлагане  на  обществени  поръчки  за  услуги,  когато  за
изпълнението  на  съответната  услуга,  съгласно  законодателството  на  държавата,  в  която
кандидатът  или участникът  е  установен,  е  необходимо  специално  разрешение или членство  в
определена организация, възложителят може да изиска от него да докаже наличието на такова
разрешение или членство.

Чл.  65.  (1)  (Изм.  -  ДВ,  бр.  86  от  2018  г.,  в  сила  от  01.03.2019  г.)  Кандидатите  или
участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо
от  правната  връзка  между  тях,  по  отношение  на  критериите,  свързани  с  икономическото  и
финансовото състояние, техническите и професионалните способности.

(2)  (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) По отношение на критериите,
свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или
участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в
изпълнението  на  частта  от  поръчката  за  строителство  или  услуга,  за  която  е  необходим  този
капацитет.

(3)  Когато  кандидатът  или  участникът  се  позовава  на  капацитета  на  трети  лица,  той
трябва да  може да  докаже,  че  ще разполага  с  техните  ресурси,  като  представи документи за
поетите от третите лица задължения.

(4) Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването
на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата поръчката.

11.  Важна  промяна  при  провеждане  на  поръчките на  ниска стойност е
изрично  уреденото  подаване  на  ЕЕДОП  /единен  европейски  документ  за
обществена поръчка/ вместо декларации, изготвени от възложителя (чл. 192, ал.
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3).  Така  се  уеднаквяват  правилата  за  деклариране  на  обстоятелствата  относно
личното  състояние  и  съответствието  с  критериите  за  подбор  при  възлагане  на
поръчки,  независимо  от  прилагания  ред.  Използването  на  единен  подход  ще
спомогне  значително  за  намаляване  на  административната  тежест  както  при
възложителите, така и при участниците.

Чл. 192. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) (1) Възложителят отстранява
участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.  54, ал.  1 и който не отговаря на
поставените от възложителя критерии за подбор, ако има такива.

(2)  се  отменя  Основанията  по  чл.  54,  ал.  1,  т.  1,  2  и  7  се  отнасят  за  лицата,  които
представляват участника.

(3) Към офертата участниците подават декларация по образец на възложителя за липсата
на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, ако има такива. Когато
участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54,
ал. 1, т. 3 - 6 се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. Към офертата
участниците  подават  ЕЕДОП  за  липсата  на  основанията  за  отстраняване  и  съответствие  с
критериите за подбор, ако има такива.

13. Във връзка с допълване на разпоредбата относно едно от условията за
вътрешно  (in-house)  възлагане,  в  §  49  е  предвидено  в  едномесечен  срок  от
влизането в  сила  на  закона  прекратяване  на  договорите,  които не  отговарят  на
промененото условие.
§ 49. В едномесечен срок от влизане в сила на този закон възложителите са длъжни да прекратят 
договорите, сключени на основание чл. 14, ал. 1, т. 5-8 от ЗОП, ако в капитала на изпълнителя има 
пряко частно капиталово участие, което не се изисква от разпоредби на националното 
законодателство или се изисква от разпоредби на националното законодателство, но те не са в 
съответствие с ДЕС и ДФЕС.

14. С § 51 се отменя § 134 от преходните и заключителните разпоредби към
ЗИДЗОП (ДВ, бр.  86 от 2018 г.).  Това е свързано с по-ранното въвеждане на
профила на  купувача на  платформата,  тъй  като  се  предвижда  вместо  към
01.01.2021 г. модулът да е наличен за ползване от 01.01.2020 г. С предсрочното
му въвеждане се цели улеснение за възложителите, като всички поръчки след тази
дата ще се публикуват на новия профил. Същевременно ще се съкрати времето за
поддържане на досегашните профили, на които ще се публикува информация само
за поръчки, открити преди 01.01.2020 г. Срокът за тяхното поддържане е уреден в §
50.
§ 51. В преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 
Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 86 от 2018 г.) се правят следните изменения: 
1. Параграф 134 се отменя. 
§ 134. Възложителите са длъжни да поддържат създадените от тях профили на купувача, 
както и да публикуват в тях необходимата информация за поръчки, открити до влизането в 
сила на чл. 36а, ал. 5, до изтичане на една година от приключване на изпълнението на 
последния договор или от прекратяване на възлагането на поръчките, публикувани на тези 
профили
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