
К О Н С П Е К Т 

по „Право на ЕС в областта на обществените поръчки“ 

 

1. Правото на ЕС в областта на обществените поръчки като учебна дисциплина - 

обща характеристика. 

2. Исторически преглед на европейското законодателство в областта на 

обществените поръчки. 

3. Действащо европейско законодателство в областта на обществените поръчки - 

обща характеристика. Приложение на Договора за функционирането на 

Европейския съюз в областта на обществените поръчки. 

4. Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 

2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО - 

предмет и обхват. 

5. Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 

2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи 

дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и 

пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО - предмет и обхват. 

6. Принципи на обществените поръчки. 

7. Правно понятие за обществена поръчка по смисъла на действащите европейски 

директиви. 

8. Понятието „публични договори“ по смисъла на действащите европейски 

директиви. Видове публични договори в зависимост от обекта на обществената 

поръчка. Общ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV). 

Разделяне на обществените поръчки на обособени позиции. 

9. Възложители на обществени поръчки. Видове възложители. Правно понятие за 

„публичноправна организация“ по смисъла на европейските директиви в 

областта на обществените поръчки. 

10. Възложители на обществени поръчки по смисъла на Директива 2014/25/ЕС. 

11. Правно понятие за „икономически оператор“ по смисъла на действащите 

европейски директиви. Групи от икономически оператори. 

12. Видове процедури за обществени поръчки. Разграничение между открита и 

ограничена процедура. Избор на процедура.  

13. Подготовка на обществена поръчка. Основни етапи при провеждането на 

процедурите. 

14. Избор на участници. Критерии за качествен подбор. Използване капацитета на 

други субекти. Единен европейски документ за обществени поръчки (ESPD). 

Доказване липсата на основания за изключване и за изпълнението на критериите 

за подбор. 

15. Възлагане на обществената поръчка. Критерии за възлагане. Концепцията за 

„икономически най-изгодна оферта“. Необичайно ниски оферти. 

16. Техники и инструменти за електронни и комбинирани обществени поръчки. 

17. Правната концепция за „рамково споразумение“ в областта на обществените 

поръчки. Видове рамкови споразумения. Срок на рамковото споразумение. 

Възлагане на обществени поръчки, основаващи се на рамково споразумение. 



18. Изменение на договори за обществени поръчки и рамкови споразумения по 

време на тяхното действие. 

19. Прекратяване на договори за обществени поръчки по време на тяхното действие. 

20. Изпълнение на обществената поръчка - условия за изпълнение на поръчката. 

Подизпълнители. 

21. Участие на малки и средни предприятия в обществените поръчки. 

22. Изисквания по отношение на националните процедури за преразглеждане. 

Период на изчакване. Налагане на временни мерки за спиране на процедура или 

изпълнение на решение на възложител. Гарантиране изпълнението на 

решенията, взети от органите, отговарящи за процедурите за преразглеждане. 

Недействителност на договорите за обществени поръчки. Налагане на 

алтернативни санкции. Отговорност за вреди.  
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