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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ



РЕШЕНИЕ НА  
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ



ВЪПРОСИ:

1.Какво се обжалва?

2.Кой може да обжалва?

3.Кога може да обжалва?

4.Къде може да обжалва?

5.Какво може да съдържа жалбата? 



Какво се обжалва?

1.Всяко решение на възложителя.
(ИЗКЛЮЧЕНИЯ)

2.Действия и бездействия на 

възложителя.



Кой може да обжалва?

• Всяко заинтересовано лице

• Всеки заинтересован кандидат или 

участник

• Професионални сдружения и организации 

в съответния бранш (В КОИ СЛУЧАИ)



Кога може да обжалва?

• В 10 дневен срок от....

- при решение за откриване на 

процедура;

- при “междинни” решения;

- при решения за избор на 

изпълнител или прекратяване на 

процедурата.



Къде се обжалва?

• Решенията на възложителите се 

обжалват пред Комисията за защита 

на конкуренцията.

гр. София, бул. “Витоша” № 18

Жалбата се подава едновременно до 

КЗК и до възложителя, чието 

решение се обжалва.



Основания за обжалване:

• Незаконосъобразност на решението.

• Включително наличие на 

дискриминационни икономически, 

финансови, технически или 

квалификационни изисквания в 

обявлението, документацията или 

всеки друг свързан документ.



Съдържание на жалбата:
• Наименование на органа, до който се подава;

• Данни за жалбоподателя;

• Наименование и адрес на възложителя;

• Данни за обществената поръчка и решението;

• Възраженията, основанията и искания на 

жалбоподателя;

• Подпис на жалбоподателя.

• Приложения...



Последици от жалбата:

• Когато жалбоподателят не е поискал 

спиране

• Когато жалбоподателят е поискал 

спиране:

– КЗК е уважила искането

– КЗК не е уважила искането

Решение за 

откриване на 

процедурата

Решение за 

избор на 

изпълнителПРОЦЕДУРА



Образуване на производство:

• Случаи на връщане на жалбата

• Образуване на производство



Действия на възложителя:

3 дневен срок
• Изпраща становище, подкрепено с 

доказателства;

• Може да поиска предварително 

изпълнение



ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ



ВРЕМЕННА МЯРКА



Проучване от КЗК

• Извършва се от работен екип от 

администрацията на КЗК

• Обхваща обстоятелствата по жалбата.

• Събиране на доказателства

• Запознаване на страните с преписката



Открито заседание
• Насрочване на заседанието

• Уведомяване на страните

• Кворум на КЗК

• Отвод на член на комисията

• Адвокатска защита

• Провеждане на заседанието



Решение на КЗК

• Правомощия на КЗК

• Форма и реквизити на решението

• Срок за произнасяне



Последици от решението на КЗК:.

• Право да се подаде 

жалба

• Срок за подаване 

на жалба

• Такси
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Производство пред ВАС

• Приложим закон

• Срокове

• Правомощия



Разноски:

• Пред КЗК

• Пред ВАС





С вас беше

АДВОКАТ Д-Р

СЪБИН СЪБЕВ

Тел. 0888 44 99 57

Е-mail: subev@abv.bg

www.subev.eu


