
К О Н С П Е К Т 

по „Правен режим на обществените поръчки” 

 

1. Правният режим на обществените поръчки като учебна дисциплина – обща 

характеристика. 

2. Сравнителноправен анализ на правната уредба на обществените поръчки. 

3. Историкоправен анализ на правната уредба на обществените поръчки в 

България. 

4. Действаща правна уредба на обществените поръчки в Република България – 

обща характеристика. 

5. Принципи за възлагане на обществените поръчки. 

6. Правно понятие за обществена поръчка по смисъла на Закона за обществените 

поръчки. 

7. Обекти на обществени поръчки. Номенклатури. Общ терминологичен речник 

(CPV). Стойностни прагове. 

8. Възложители на обществени поръчки. Възложител за конкретен случай. 

Делегиране на правомощия по организиране и/или възлагане на обществени 

поръчки. 

9. Кандидати, участници, изпълнители и подизпълнители на обществени поръчки. 

10. Държавни органи, осъществяващи държавна политика и контрол в областта на 

обществените поръчки. 

11. Управление на обществените поръчки при публичните възложители. 

12. Портал за обществени поръчки.Регистър на обществените поръчки. Профил на 

купувача. 

13. Видове процедури за възлагане на обществени поръчки – обща характеристика. 

Правила за избор на процедура. Видове решения на възложителите в зависимост 

от етапа и вида на процедурата. 

14. Подготовка за възлагане на обществена поръчка.  

15. Изисквания към кандидатите и участниците.  

16. Критерии за възлагане на обществени поръчки. Понятието „икономически най-

изгодна оферта” по смисъла на ЗОП в контекста на новите европейски 

директиви. 

17. Провеждане и приключване на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

18. Договор за обществена поръчка. Гаранции за изпълнение. Договор за 

подизпълнение. Рамково споразумение. Сключване на договор в резултат на 

рамково споразумение. 

19. Възлагане на обществени поръчки от секторни възложители. 

20. Възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност.  

21. Възлагане на обществени поръчки на ниска стойност. 

22. Възлагане на запазени обществени поръчки. 

23. Производство по обжалване по реда на Закона за обществените поръчки. 

24. Унищожаване на договори за обществени поръчки и рамкови споразумения. 

Отговорност за вреди. 

25. Външен контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки, Сметната 

палата и Агенцията за държавна финансова инспекция.  

26. Административнонаказателна отговорност за нарушения в областта на 

обществените поръчки. 
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