
          МОТИВИ по чл. 231, ал.2  от ЗОП 

 

Със Заповед ЗМФ-1365/29.12.2016г. на министъра на финансите са одобрени 

стандартизирани образци на документи по Закона за обществените поръчки, публикувани 

на страницата на Агенцията по обществени поръчки. С посочената заповед се въвеждат 

изцяло нови стандартизирани образци на договори и специализирани клаузи към договори, 

които следва да се прилагат от възложителите, считано от 01.03.2017г., освен в 

предвидените в чл. 231, ал.2 от ЗОП случаи. Съгласно цитираната разпоредба, 

възложителите могат да не прилагат стандартизираните изисквания и документи, когато 

това произтича от естеството на поръчката, но са длъжни да посочат писмени мотиви, които 

се прилагат към досието на обществената поръчката.  

Предвид това, че процедурата с наименование „Пълно рекламно обслужване” е с обект 

предоставяне на услуги, същата попада в обхвата на посочената заповед. Същевременно, 

предвид специфичния предмет на поръчката, възникна необходимост от анализ относно 

приложимостта на стандартния образец на договор за услуга към настоящата поръчка и 

съответно отражението на евентуална промяна във всички останали документи и одобрената 

документация в тяхната съвкупност. 

По принцип, стандартизираният образец на договор за услуга е ориентиран към 

неспецифични услуги, без значителна сложност на техния предмет.  

Поръчката с наименование „Пълно рекламно обслужване” се отличава със специфика и  

комплексност на услугите. В обхвата и се включват услуги по пълно рекламно обслужване 

на Българския спортен тотализатор, включващ дейности по създаване на творческа 

платформа за изграждане и реализация на идейно-художествени концепции, реклама и 

маркетинг, публично, корпоративно и медийно обслужване, производство и предпечатна 

подготовка и закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните канали. 

Услугите премет на договора, предвид спецификата си следва да бъдат извършени в 

съответствие със Закона за хазарта, а създадените и развити материали в изпълнение на 

същия, следва да са в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права, 

както и всички други права на интелектуалната собственост. За целта възложителят трябва 

да разпише специфични клаузи за защитата на своите интереси. 

Стандартизираният образец на договор за услуга не предлага много възможности за 

приложението му към услуги със специфичен предмет и е подходящ за процедури без 

значителна сложност и комплексност на предмета им. Възложителят не би могъл да 

приложи стандартизирания образец на договор за услуга, тъй като естеството и предмета на 

поръчката обхваща множество дейности разпределени в три непрекъсваеми периода в 

рамките на три години.  

От една страна предмет на поръчката са услуги характерни със специфични решения и 

изпълнения, които не са предвидени и не се обхващат от стандартизираните образци 

изготвени от Агенцията по обществени поръчки. Разписването на индивидуални клаузи в 



договора единствено, би могло да защити интересите на възложителя предвид 

специфичната и комплексна структура на договора. От друга страна, срокът на договора  е 

с три годишен период на изпълнение, и именно поради това и предвид защита интересите 

на възложителя за дълъг период от време, за същия възниква необходимост от 

разработването на специфични клаузи, които ще регламентират отношенията между 

страните по договора до приключване на неговото изпълнение. 

 

 

Изготвил: 

Подпис и данни заличени на осн чл. 29, ал. 1 ППЗОП и чл. 2 

ЗЗЛД 

 

Н.И., управител ЦКС консулт ООД 

 


