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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ 

 

 

Относно: Нови европейски стойностни прагове от 1 януари 2020 г. 

 

На 30.10.2019 г. Европейската комисия (ЕК) прие Делегирани регламенти № 

2019/1828, № 2019/1829 и № 2019/1830, с които се изменят някои стойностни 

прагове на обществените поръчки, при които възложителите от държавите–членки 

на Европейския съюз (ЕС) следва да изпращат информация до Официалния 

вестник (ОВ) на ЕС. Регламентите са публикувани в ОВ, L 279 от 31.10.2019 г. и 

влизат в сила от 01.01.2020 г. Съответните стойности на праговете в национални 

валути, различни от евро, са посочени в Съобщение на Комисията, публикувано в 

ОВ, С 370 от 31.10.2019 г.  

В тази връзка на 18 декември 2019 г. Народното събрание прие Закон за 

изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП), с който се 

променят някои от стойностните прагове по чл. 6 и чл. 20 от ЗОП, в съответствие с 

определените по регламентите. Новите стойности се отнасят само до поръчки с 

обект доставки и услуги и са изчислени в съответствие със Съобщението на 

Комисията, като конкретните стойности са закръглени за по-голямо удобство.  

От 1 януари 2020 г. възложителите по ЗОП са длъжни за изпращат 

съответната информация за възлаганите от тях поръчки до ОВ на ЕС съобразно 

новите стойности, посочени в приложението.  

Следва да се обърне внимание, че съобразно променената разпоредба на § 

131, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗОП, тези стойности 

се прилагат за всички поръчки, чието възлагане започва от 1 януари 2020 г., без 

значение дали към тази дата възложителите прилагат централизираната 

електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП или възлагат поръчките по реда, 

действащ до 1 ноември 2019 г. Доколкото изборът на ред за възлагане зависи от 

прогнозните стойности на поръчките, възложителите следва да прегледат 

изчислените при планирането стойности на предстоящите за възлагане поръчки и 

да проверят правилността на избраните от тях ред и приложими правила.   

 

   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

      доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА 



1

Възложителите по чл. 5, ал. 2 от

ЗОП, както и техни обединения по

чл. 5, ал. 3 от ЗОП

2 Възложители по чл. 6 от ЗОП

3

Възложителите по чл. 5, ал. 2 от

ЗОП, когато осъществяват дейност

в областта на отбраната 

271 000 лв. 418 000 лв. 271 000 лв. 

4
Възложители по чл. 5, ал. 4 и 5 от

ЗОП
1 500 000 лв.

5

Възложители по чл. 5, ал. 2-5,

когато възлагат поръчки в

областите отбрана и сигурност 

не е приложимо

Категория възложители

Доставки Услуги

Доставки по 

Приложение 

№ 3 от ЗОП

Всички 

доставки 

освен тези по 

Приложение 

№ 3 от ЗОП

Услуги 

70 000 лв.10 000 000 лв.

не е 

приложимо
271 000 лв. 

Услуги по Приложение № 2 от ЗОП

1 000 000 лв. 

837 000 лв.
не е 

приложимо

Строителство
Конкурс за 

проект


