
Програма за морско дело и рибарство
2014- 2020

Процедури по избор на изпълнители, най-често допускани грешки



Във връзка с функциите на Управляващ орган (УО) по Програма за 
Морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР 2014-2020), дирекция 
„Морско дело и рибарство“ има задължението да осъществява 
последващ контрол по отношение на проведените от страна на 
бенефициентите процедури/избори за определяне на изпълнител/и 
по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона за 
управление на средствата от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), ПМС №160/01.07.2016 г. за 
определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и 
сключването на договорите в процедурата за избор с публична 
покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от 
европейските структурни и инвестиционни фондове и Условията за 
изпълнение по съответната процедура. 



Случаите на нередности, съставляващи нарушения на приложимото право, 
извършени чрез действия или бездействия от бенефициента, които имат
или биха имали за последица нанасянето на вреда на средства от
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и които
представляват основания за извършване на финансова корекция по чл. 70, 
ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) са нормативно определени с НАРЕДБА 
за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на 
финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на 
финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове, Приета с ПМС № 57 от 
28.03.2017 г., обн., ДВ, бр. 27 от 31.03.2017 г., в сила от 31.03.2017 г., изм., 
бр. 68 от 22.08.2017 г., в сила от 22.08.2017 г.



Най-често допусканите нарушения, свързани с избора на 
изпълнители, подлежащи на финансова корекция, могат да се 
групират по следния начин:

- Нарушения при обявяване и документацията за обществена
поръчка/процедура за избор с публична покана;

- Нарушения при оценяване на предложения и избор на 
изпълнител;

- Нарушения при изпълнение на сключения договор.



Нарушения при обявяване и документацията за обществена поръчка/процедура за избор с публична 
покана:

- 1. Липса на публикуване на обявление за процедура за обществена поръчка;

- 2. Незаконосъобразно разделяне на поръчките за строителство/ услуги/доставки;

- 3. Липса на обосновка за неразделяне на предмета на поръчката на обособени позиции;

- 4.1. Неспазване на сроковете за получаване на офертите или срокове за получаване на заявления за 
участие;

- 4.2. Липса на удължаване на обявените срокове за получаване на оферти или заявления за участие при 
съществени изменения в условията по обявената обществена поръчка;

- 5.1. Недостатъчен срок за достъп до документацията за обществена поръчка за потенциалните
участници/кандидати.

- 5.2. Незаконосъобразни ограничения на достъпа до документацията за обществена поръчка.



- 6.1. Липса на публикуване на удължените срокове за получаване на оферти или 
заявленията за участие (срокове за получаване на заявления за участие се 
определят при ограничени процедури, процедури на договаряне с публикуване на 
обявление за поръчка, състезателна процедура с договаряне).

- 6.2. Липса на удължаване на сроковете за получаване на оферти/заявления за 
участие;

- 7. Незаконосъобразен избор на състезателна процедура с договаряне, договаряне
с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление за 
поръчка или на състезателен диалог;

- 8. Нарушение на правилата при използване на специфични техники и инструменти
за възлагане на поръчки



- 9.1. Липса на публикуване в обявлението за обществена поръчка
на критериите за подбор и/или възлагане (и/или тяхната тежест), 
или условията за изпълнение на поръчката, или техническите
спецификации. 

- 9.2. Липса на достатъчно описание на критериите за възлагане или 
тяхната тежест.

- 9.3. Липса на предоставяне/публикуване на разяснения/ 
допълнителна информация.

-



- 10. Използване на:

– основания за отстраняване, критерии за подбор, възлагане, или

– условия за изпълнение на поръчката, или 

– технически спецификации,

които са дискриминационни на базата на необосновани национални, регионални
или местни изисквания.

- 11. Използване на:

– основания за отстраняване, критерии за подбор, критерии за възлагане, или

– условия за изпълнение на поръчката, или 

– технически спецификации,

които не са дискриминационни по смисъла на т. 10 от настоящото приложение, но 
ограничават достъпа на кандидатите или участниците.



- 12. Недостатъчно или неточно определяне на предмета на 
поръчката. 

- 13. Необосновано ограничение на възможността за използване на 
подизпълнители.



Нарушения при оценяване на на предложения и избор на 
изпълнител:

- 14. Критериите за подбор или техническите спецификации са
променени след отварянето на офертите или са приложени
неправилно;

- 15. При оценката на офертите са използвани различни или 
допълнителни критерии за възлагане от тези, посочени в 
обявлението или в документацията за поръчката;

- 16. Недостатъчна документална проследимост (одитна пътека) за 
възлагането на обществената поръчка.



- 17. Преговори в хода на процедурата за възлагане на обществена
поръчка, включително изменение на офертата на избрания 
изпълнител;

- 18. Незаконосъобразно участие на кандидат или участник в 
предварителните действия на възложителя по подготовката на 
процедурата

- 19. Съществено изменение на условията в обявлението за 
обществена поръчка и/или в документацията при състезателна
процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за 
участие, договаряне с публикуване на обявление за поръчка или 
състезателен диалог.



- 20. Незаконосъобразно отстраняване на необичайно благоприятни
оферти;

- 21. Конфликт на интереси с въздействие върху резултата от 
процедурата за възлагане на обществена поръчка;

- 22. Участие в процедура за обществена поръчка при условията на 
споразумение с други лица с цел предотвратяване, ограничаване
или нарушаване на конкуренцията.



Нарушения при изпълнение на сключения договор

- 23. Незаконосъобразни изменения на договора за обществена
поръчка.

а) има промени в договора (включително намаляване на обхвата на 
договора), които не са в съответствие с чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

б) всяко увеличение на цената, извършено в нарушение на чл. 116, 
ал. 2 от ЗОП.
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ПРИМЕРИ НА ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Констатирани нарушения при 

процедурите за избор на 

изпълнители по програмата

Описание на нарушението

Вид нередност, съгласно 

НАРЕДБА за посочване на 

нередности, представляващи 

основания за извършване на 

финансови корекции

Незаконосъобразно 

разделяне на поръчките 

за услуги

Бенефициентът е възложител по смисъла на ЗОП или 

ПМС 160/2016 г. и е извършил разделяне на 

обществена поръчка на части с цел прилагане на ред за 

възлагане за по-ниски стойности.

т. 2 от Приложение № 1

Незаконосъобразно

разделяне на поръчките

за строителство/ 

услуги/доставки с 

максимален размер на 

финансова корекция 100 

на сто



Констатирани нарушения при 

процедурите за избор на 

изпълнители по програмата

Описание на нарушението

Вид нередност, съгласно 

НАРЕДБА за посочване на 

нередности, представляващи 

основания за извършване на 

финансови корекции

Незаконосъобразна 

методика за оценка 

на офертите  

- Залагането в методиката за оценка на 

оценъчни понятия без ясно тълкуване и насока; 

- Методиката за оценка допуска оценяването на 

оферти, които не отговарят на предварително 

обявените условия и изисквания на 

бенефициента.

т. 11,  буква а) с 

размер на 

корекцията 10 на сто

или б) с размер на 

корекцията 5 на сто

от Приложение № 1, 

в зависимост от броя 

на получените 

оферти



Констатирани нарушения при 

процедурите за избор на 

изпълнители по програмата

Описание на нарушението

Вид нередност, съгласно 

НАРЕДБА за посочване на 

нередности, представляващи 

основания за извършване на 

финансови корекции

Ограничителни 

изисквания

Бенефициентите определят изпълнител при спазване

принципите на свободна и лоялна конкуренция, 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Бенефициентите не могат да включват в поканата

условия, които необосновано препятстват участието на 

лица в процедурата, както и информация, насочваща

към конкретен модел, източник, процес, търговска

марка, патент или друго подобно, което би довело до 

облагодетелстването или елиминирането на 

определени лица или продукти.

т. 11,  буква а) с размер 

на корекцията 10 на сто

или б) с размер на 

корекцията 5 на сто

от Приложение № 1, в 

зависимост от броя на 

получените оферти



Констатирани нарушения при 

процедурите за избор на 

изпълнители по програмата

Описание на нарушението

Вид нередност, съгласно 

НАРЕДБА за посочване на 

нередности, представляващи 

основания за извършване на 

финансови корекции

Изпълнител, който не 

отговаря на всички 

изисквания

Възложителят е поставил изисквания за наличие 

на определен размер специфичен оборот или 

опит за идентична или сходна дейност, на които 

избрания изпълнител  не отговаря, но въпреки 

това бива определен  да изпълни предмета на 

поръчката; 

т. 14 от Приложение 

№ 1 към чл. 2, ал. 1 

от Наредба с 

финансова корекция 

в размер на 25 на сто 



Констатирани нарушения при 

процедурите за избор на 

изпълнители по програмата

Описание на нарушението

Вид нередност, съгласно 

НАРЕДБА за посочване на 

нередности, представляващи 

основания за извършване на 

финансови корекции

Неправомерно 

отстранен участник 

Възложителят отстранява участник от 

процедурата на основание изисквания, които не 

са били посочени в документацията за участие

т. 14 от Приложение 

№ 1 към чл. 2, ал. 1 

от Наредба

с финансова

корекция в размер на 

25 на сто 



Констатирани нарушения при 

процедурите за избор на 

изпълнители по програмата

Описание на нарушението

Вид нередност, съгласно 

НАРЕДБА за посочване на 

нередности, представляващи 

основания за извършване на 

финансови корекции

Сключване на договор за 

изпълнение без 

документи по  чл.58, 

ал.1, т.2 от ЗОП 

или 

чл. 11, ал. 1, т. 3 от ПМС 

№ 160/01.07.2016 г. 

Преди сключване на договора за изпълнение на 

поръчката, избрания изпълнител не е представил някой 

от задължителните документи, като:

- Свидетелства за съдимост

- Удостоверение за липса на задължения от НАП

- Удостоверения за наличие/липса на задължения от 

общината по седалище на възложителя/изпълнителя

- Удостоверение от Главна инспекция по труда

- Платежни документи за внесена гаранция за 

изпълнение

т. 16 буква „а“ от 

Приложение № 1 към

чл. 2, ал. 1 от Наредба

с финансова корекция в 

размер на 25 на сто 




