СПИСЪК НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЪГЛАСНО
ДИРЕКТИВА 2004/18/ЕО1
1. Публичноправни организации по чл. 1, пар. 9 от Директива 2004/18/ЕО
–

Икономически и социален съвет (Economic and Social Council)

–

Национален осигурителен институт (National Social Security Institute)

–

Национална здравноосигурителна каса (National Health Insurance Fund)

–

Български червен кръст (Bulgarian Red Cross)

–

Българска академия на науките (Bulgarian Academy of Sciences)

–

Национален център за аграрни науки (National Centre for Agrarian Science)

–

Български институт за стандартизация (Bulgarian Institute for Standardisation)

–

Българско национално радио (Bulgarian National Radio)

–

Българска национална телевизия (Bulgarian National Television)

Категории публичноправни организации
Държавни предприятия по смисъла на чл.62, ал.3 от Търговския закон (обн., ДВ,
бр.48/18.6.1991):
–

Национална компания "Железопътна инфраструктура"

–

ДП "Пристанищна инфраструктура"

–

ДП "Ръководство на въздушното движение"

–

ДП "Строителство и възстановяване"

–

ДП "Транспортно строителство и възстановяване"

–

ДП "Съобщително строителство и възстановяване"

–

ДП "Радиоактивни отпадъци"

–

ДП "Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда"

–

ДП "Български спортен тотализатор"

–

ДП "Държавна парично-предметна лотария"

–

ДП "Кабиюк", Шумен

–

ДП "Фонд затворно дело"

–

Държавни дивечовъдни станции (State game breeding stations)
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Това е неизчерпателен списък на публичноправните органи съгласно чл. 1, пар. 9 от
Директива 2004/18/ЕО (включени в Приложение III на същата) и централните държавни
органи (включени в Приложение IV на същата).
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Държавни висши училища, създадени в съответствие с чл.13 на Закона за висшето
образование (обн., ДВ, бр.112/27.12.1995):
–

Аграрен университет – Пловдив

–

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

–

Академия на Министерството на вътрешните

–

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

–

Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" – Варна

–

Висше строително училище "Любен Каравелов" – София (Civil Engineering Higher
School "Lyuben Karavelov" – Sofia)

–

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" – София (Higher School of Transport
"Todor Kableshkov" – Sofia)

–

Военна академия "Г. С. Раковски" – София (Military Academy "G. S. Rakovski" – Sofia)

–

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" – София
(National Academy of Music "Prof. Pancho Vladigerov" – Sofia)

–

Икономически университет – Варна (University of Economics – Varna)

–

Колеж по телекомуникации и пощи – София (College of Telecommunications and Posts –
Sofia)

–

Лесотехнически университет - София (University of Forestry – Sofia)

–

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна (Medical
University "Prof. D-r Paraskev Stoyanov" – Varna)

–

Медицински университет – Плевен (Medical University – Pleven)

–

Медицински университет – Пловдив (Medical University – Plovdiv)

–

Медицински университет – София (Medical University – Sofia)

–

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" – София (University of Mining and
Geology "St. Ivan Rilski" – Sofia)

–

Национален военен университет "Васил Левски" – Велико Търново (National Military
University "Vasil Levski" – Veliko Tarnovo)

–

Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" – София
(National Academy of Theatre and Film Arts "Krasyo Sarafov" – Sofia)

–

Национална спортна академия "Васил Левски" – София (National Sports Academy "Vasil
Levski" – Sofia)

–

Национална художествена академия – София (National Academy of Arts – Sofia)

–

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" (Plovdiv University "Paisiy
Hilendarski")

–

Русенски университет "Ангел Кънчев" (Ruse University "Angel Kanchev")
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–

Софийски университет "Св. Климент Охридски" (Sofia University "St. Kliment Ohridski")

–

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии –
София (Specialised Higher School on Library Science and Information Technologies –
Sofia)

–

Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов (Academy of Economics "D. A. Tsenov" –
Svishtov)

–

Технически университет – Варна (Technical University – Varna)

–

Технически университет – Габрово (Technical University – Gabrovo)

–

Технически университет – София (Technical University – Sofia)

–

Тракийски университет - Стара Загора (Trakia University – Stara Zagora)

–

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас (University "Prof. D-r Asen Zlatarov" –
Burgas)

–

Университет за национално и световно стопанство – София (University of National and
World Economy – Sofia)

–

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София (University of
Architecture, Civil Engineering and Geodesy – Sofia)

–

Университет по хранителни технологии – Пловдив (University of Food Technologies –
Plovdiv)

–

Химико-технологичен и металургичен университет - София (University of Chemical
Technology and Metallurgy – Sofia)

–

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" (Shumen University
"Konstantin Preslavski")

–

Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград (South-West University
"Neofit Rilski" – Blagoevgrad)

Държавни и общински училища по смисъла на Закона за народната просвета (обн., ДВ,
бр.86/18.10.1991) (State and municipal schools within the meaning of the Law of Public Education
(published in State Gazette No 86/18.10.1991))
Културни институти по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ,
бр.50/01.06.1999) (Cultural institutes within the meaning of the Law on Culture Protection and
Development (published in State Gazette No 50/01.06.1999)):
–

Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (National Library St. Cyril and St.

Methodius)
–

Българска национална фонотека (Bulgarian National Records Library)
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–

Българска национална филмотека (Bulgarian National Film Library)

–

Национален фонд "Култура" (National Culture Fund)

–

Национален институт за паметниците на културата (National Institute for Monuments of

Culture)
–

Театри (Theatres)

–

Опери, филхармонии и ансамбли (Operas, philharmonic orchestras, ensembles)

–

Музеи и галерии (Museums and galleries)

–

Училища по изкуствата и културата (Art and culture schools)

–

Български културни институти в чужбина (Bulgarian cultural institutes abroad)

Държавни и/или общински лечебни заведения по чл. 3, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения (обн., ДВ, бр.62/09.07.1999) (State and/or municipal medical institutions referred to in
Article 3(1) of the Law on Medical Institutions (published in State Gazette No 62/9.7.1999))
Лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ,
бр.62/09.07.1999) (Medical institutions referred to in Article 5(1) of the Law on Medical
Institutions (published in State Gazette No 62/09.07.1999)):
–

Домове за медико-социални грижи за деца (Medical and social care institutions for

children)
–

Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ (Medical institutions for

inpatient psychiatric care)
–

Центрове за спешна медицинска помощ (Centres for emergency medical care)

–

Центрове за трансфузионна хематология (Centres for transfusion haematology)

–

Болница "Лозенец" (Hospital "Lozenets")

–

Военномедицинска академия (Military Medical Academy)

–

Медицински институт на Министерство на вътрешните работи (Medical Institute to the

Ministry of the Interior)
–

Лечебни заведения към Министерството на правосъдието (Medical institutions to the

Ministry of Justice)
–

Лечебни заведения към Министерството на транспорта (Medical institutions to the

Ministry of Transport)
Юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по
смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81/6.10.2000), които
отговарят на условията по §1, т.21 на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр.
4

28/6.4.2004) (Legal persons of a non-commercial character established for the purpose of meeting
needs of general interest pursuant to the Law on Legal Persons of a Non-commercial Character
(published in State Gazette No 81/6.10.2000), and satisfying the conditions of §1, item 21 of the
Public Procurement Law (published in State Gazette No 28/6.4.2004)).
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2. Централни държавни органи
–

Администрация на Народното събрание (Administration of the National Assembly)

–

Администрация на Президента (Administration of the President)

–

Администрация на Министерския съвет (Administration of the Council of Ministers)

–

Конституционен съд (Constitutional Court)

–

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

–

Министерство на външните работи (Ministry of Foreign Affairs)

–

Министерство на вътрешните работи (Ministry of the Interior)

–

Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministry

of State Administration and Administrative Reform)
–

Министерство на извънредните ситуации (Ministry of Emergency Situations)

–

Министерство на земеделието и храните (Ministry of Agriculture and Food)

–

Министерство на здравеопазването (Ministry of Health)

–

Министерство на икономиката и енергетиката (Ministry of Economy and Energy)

–

Министерство на културата (Ministry of Culture)

–

Министерство на образованието и науката (Ministry of Education and Science)

–

Министерство на околната среда и водите (Ministry of Environment and Water)

–

Министерство на отбраната (Ministry of Defence)

–

Министерство на правосъдието (Ministry of Justice)

–

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministry of Regional

Development and Public Works)
–

Министерство на транспорта (Ministry of Transport)

–

Министерство на труда и социалната политика (Ministry of Labour and Social Policy)

–

Министерство на финансите (Ministry of Finance)

Държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни
институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат
функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (State agencies, state
commissions, executive agencies and other state authorities established by law or by Council of
Ministers' decree having a function relating to the exercise of executive power):
–

Агенция за ядрено регулиране (Nuclear Regulatory Agency)

–

Висша атестационна комисия (Higher Attestation Commission)

–

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Energy and Water State Regulatory

Commission)
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–

Държавна комисия по сигурността на информацията (State Commission on Information

Security)
–

Комисия за защита на конкуренцията (Commission for Protection of Competition)

–

Комисия за защита на личните данни (Commission for Personal Data Protection)

–

Комисия за защита от дискриминация (Commission for Protection Against Discrimination)

–

Комисия за регулиране на съобщенията (Communications Regulation Commission)

–

Комисия за финансов надзор (Financial Supervision Commission)

–

Патентно ведомство на Република България (Patent Office of the Republic of Bulgaria)

–

Сметна палата на Република България (National Audit Office of the Republic of Bulgaria)

–

Агенция за приватизация (Privatization Agency)

–

Агенция за следприватизационен контрол (Agency for Post-privatization Control)

–

Български институт по метрология (Bulgarian Institute for Metrology)

–

Държавна агенция "Архиви" (Archives State Agency)

–

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (State Agency "State

Reserve and War-Time Stocks")
–

Държавна агенция за бежанците (State Agency for Refugees)

–

Държавна агенция за българите в чужбина (State Agency for Bulgarians Abroad)

–

Държавна агенция за закрила на детето (State Agency for Child Protection)

–

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (State Agency for

Information Technology and Communications)
–

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (State Agency for Metrological

and Technical Surveillance)
–

Държавна агенция за младежта и спорта (State Agency for Youth and Sports)

–

Държавна агенция по туризма (State Agency for Tourism)

–

Държавна агенция по горите (State Forestry Agency)

–

Държавна агенция “Национална сигурност” (State Agency for National Security)

–

Държавна комисия по стоковите борси и тържища (State Commission on Commodity

Exchanges and Market-places)
–

Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institute of Public

Administration and European Integration)
–

Национален статистически институт (National Statistical Institute)

–

Национална агенция за оценяване и акредитация (National Evaluation and Accreditation

Agency)
–

Национална агенция за професионално образование и обучение (National Agency for

Vocational Education and Training)
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–

Национална комисия за борба с трафика на хора (Bulgarian National Anti-Trafficking

Commission)
–

Агенция "Митници" (Customs Agency)

–

Агенция за държавна и финансова инспекция (Public Financial Inspection Agency)

–

Агенция за държавни вземания (State Receivables Collection Agency)

–

Агенция за социално подпомагане (Social Assistance Agency)

–

Агенция за хората с увреждания (Agency for Persons with Disabilities)

–

Агенция по вписванията (Registry Agency)

–

Агенция по геодезия, картография и кадастър (Geodesy, Cartography and Cadastre

Agency)
–

Агенция по енергийна ефективност (Energy Efficiency Agency)

–

Агенция по заетостта (Employment Agency)

–

Агенция по обществени поръчки (Public Procurement Agency)

–

Българска агенция за инвестиции (Bulgarian Investment Agency)

–

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (General Directorate

"Civil Aviation Administration")
–

Дирекция "Материално-техническо осигуряване и социално обслужване" на

Министерство на вътрешните работи (Directorate "Material-technical Ensuring and Social
Service" at the Ministry of the Interior)
–

Дирекция "Оперативно издирване" на Министерство на вътрешните работи (Directorate

"Operative Investigation" at the Ministry of the Interior)
–

Дирекция "Финансово-ресурсно осигуряване" на Министерство на вътрешните работи

(Directorate "Financial and Resource Ensuring" at the Ministry of the Interior)
–

Дирекция за национален строителен контрол (National Construction Control Directorate)

–

Държавна комисия по хазарта (State Commission on Gambling)

–

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (Executive Agency "Automobile

Administration")
–

Изпълнителна агенция "Борба с градушките" (Executive Agency "Hail Suppression")

–

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (Executive Agency "Bulgarian

Accreditation Service")
–

Изпълнителна агенция "Военни клубове и информация" (Executive Agency "Military

Clubs and Information")
–

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (Executive Agency "General Labour

Inspectorate")
–

Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната"
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(Executive Agency "State Property at the Ministry of Defence")
–

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" (Executive Agency "Railway

Administration")
–

Изпълнителна агенция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и

имущества"(Executive Agency "Testing and Control Measurements of Arms, Equipment and
Property")
–

Изпълнителна агенция "Морска администрация" (Executive Agency "Maritime

Administration")
–

Изпълнителна агенция "Национален филмов център" (Executive Agency "National Film

Centre")
–

Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" (Executive Agency "Port

Administration")
–

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (Executive Agency

"Exploration and Maintenance of the Danube River")
–

Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната"

(Executive Agency "Social Activities at the Ministry of Defence")
–

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Executive Agency for

Economic Analysis and Forecasting)
–

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Executive

Agency for Promotion of Small and Medium Enterprises)
–

Изпълнителна агенция по лекарствата (Executive Agency on Medicines)

–

Изпълнителна агенция по лозата и виното (Executive Agency on Vine and Wine)

–

Изпълнителна агенция по околна среда (Executive Environment Agency)

–

Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Executive Agency on Soil Resources)

–

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Executive Agency on Fisheries and

Aquaculture)
–

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Executive

Agency for Selection and Reproduction in Animal Husbandry)
–

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Executive Agency

for Plant Variety Testing, Field Inspection and Seed Control)
–

Изпълнителна агенция по трансплантация (Transplantation Executive Agency)

–

Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Executive Agency on Hydromelioration)

–

Комисията за защита на потребителите (Commission for Consumer Protection)

–

Контролно-техническата инспекция (Control Technical Inspectorate)

–

Национален център за информация и документация (National Center for Information and
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Documentation)
–

Национален център по радиобиология и радиационна защита (National Centre for

Radiobiology and Radiation Protection)
–

Национална агенция за приходите (National Revenue Agency)

–

Национална ветеринарномедицинска служба (National Veterinary Service)

–

Национална служба "Полиция" (National Office "Police")

–

Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (National Office

"Fire Safety and Protection of the Population")
–

Национална служба за растителна защита (National Service for Plant Protection)

–

Национална служба за съвети в земеделието (National Agricultural Advisory Service)

–

Национална служба по зърното и фуражите (National Grain and Feed Service)

–

Служба "Военна информация" (Military Information Service)

–

Служба "Военна полиция" (Military Police)

–

Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" (National Road Infrastructure Fund)

–

Авиоотряд 28 (Airsquad 28)
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