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Приложение № 9 
 

 
МЕТОДИКА 

към чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП за установяване на минимални допустими съотношения 
между определени активи и пасиви 

 
При установяване на икономическото и финансовото състояние на кандидатите и 

участниците в процедури за възлагане на обществени поръчки се използват финансово-
счетоводни показатели, чрез които се задават минимално допустимите съотношения* между 
определени активи и пасиви. Тези показатели се изчисляват на базата на данни от годишния 
финансов отчет (ГФО) на предприятието на кандидата или участника към 31 декември на 
съответната година, представени в хиляди левове (хил. лв.). Получените стойности се 
закръгляват до втория знак след десетичната запетая. 

———————————————————————————————— 
* Минимално допустимо съотношение – стойността на коефициентите за ликвидност, 

посочени в т. 1.1 и 1.2, над която се счита, че за кандидата или за участника е налице 
съответствие с изискванията по чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП.  

В зависимост от предмета, сложността и стойността на поръчката и схемите на плащане 
към изпълнителя възложителят определя единия или и двата от следните показатели: 

1. Коефициенти на ликвидност: 
 Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на 

предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните текущи активи. Индикатор са 
за възможността на кандидата/участника да поема възникнали финансови затруднения. Те са 
показатели, показващи ликвидността в статика (към даден момент).  

1.1. Коефициент на обща ликвидност (К ол) 
Общ показател, който, без да отчита различната степен на ликвидност на отделните 

компоненти на текущите активи, показва възможностите на предприятието на 
кандидата/участника да покрива текущите си задължения с тях. Изчислява се въз основа на 
данни (в хил. лв.) от счетоводния баланс към 31 декември на съответната година по следната 
формула: 

 
 

където: 
К ол е коефициентът на обща ликвидност на стойност 1,5; 
ТА – сумата на текущите активи (краткотрайни/краткосрочни); всички активи, придобити 

с цел да бъдат използвани или реализирани в срок от една и над една година съобразно 
оперативния цикъл на предприятието1.  

———————————————————————————————— 



О Б Щ И Н А    П Р И М О Р С К О 
8180 гр. Приморско, ул.”Трети март” №56, тел. 0550/33000,  факс 0550 /3 23 73, obschtina_primorsko@mail.bg 

 

1 Оперативен цикъл на предприятието – времето от придобиването на активите (суровини, 
материали и др.), които влизат в процес на преработка, до реализацията на създадения продукт 
в парични средства или в парични еквиваленти. 

ТЗ – сумата на текущите задължения (текущи пасиви); всички задължения, които следва 
да бъдат погасени в срок до една година. 

1.1.1. Сума на текущите активи (ТА)  
 
Определя се като сбор от обобщените данни (в хил. лв.), посочени в съответните статии 

на Актива на счетоводния баланс към 31 декември на съответната година, изброени, както 
следва: 

1.1.1.1. Материални запаси – общи (включително тези, които съобразно оперативния 
цикъл ще бъдат използвани/реализирани над една година), в т.ч.: 

1.1.1.1.1. суровини и материали; 
1.1.1.1.2. незавършено производство;  
1.1.1.1.3. продукция и стоки; 
1.1.1.1.4. предоставени аванси. 
1.1.1.2. Вземания – общо, в т. ч.: 
 
1.1.1.2.1. вземания от клиенти и доставчици до една година; 
1.1.1.2.2. вземания от предприятия от група до една година; 
1.1.1.2.3. вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия до една година;  
1.1.1.2.4. други вземания (независимо от източника) до една година; 
1.1.1.3. Краткосрочни инвестиции – общо, в т. ч.: 
 
1.1.1.3.1. акции и дялове в предприятия от група; 
1.1.1.3.2. изкупени собствени акции (номинална стойност); 
1.1.1.3.3. други инвестиции (акции, облигации, инвестиционни имоти и др.); 
1.1.1.4. Парични средства – общо, в т. ч.:  
 
1.1.1.4.1. парични средства (без блокираните) в каси и банкови сметки (в страната и в 

чужбина); 
1.1.1.4.2. парични еквиваленти (краткосрочни високоликвидни вложения, лесно обратими 

в парични суми, като чекове, полици, държавни ценни книги и др.). 
1.1.2. Сума на текущите (краткосрочните) задължения (ТЗ):  
 
Определя се като сбор от обобщените данни (в хил. лв.), посочени в съответните статии 

на Пасива на счетоводния баланс към 31 декември на съответната година, изброени, както 
следва: 

1.1.2.1. задължения към финансови предприятия със срок на погасяване до една година 
(независимо от това, дали срокът на задължението е над една година); 

1.1.2.2. облигационни заеми със срок на погасяване до една година (включително 
конвертируемите); 
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1.1.2.3. получени аванси със срок за уреждане до една година; 
1.1.2.4. задължения към доставчици със срок на погасяване до една година; 
1.1.2.5. задължения по полици със срок на погасяване до една година (задължения по 

менителници, запис на заповед и др.); 
1.1.2.6. задължения към предприятия от група със срок на погасяване до една година; 
1.1.2.7. задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, със срок на 

погасяване до една година; 
1.1.2.8. други задължения със срок на погасяване до една година – общо, в т. ч.: 
1.1.2.8.1. задължения към персонала със срок на погасяване до една година; 
1.1.2.8.2. осигурителни и данъчни задължения със срок на погасяване до една година; 
1.1.2.8.3. задължения за лихви, глоби, неустойки и други икономически санкции със срок 

на погасяване до една година. 
1.2. Коефициент на бърза ликвидност (К бл) 
 
Този показател изразява непосредствената способност на предприятието на 

кандидата/участника да обслужва текущите си задължения с по-бързоликвидните 
краткосрочни активи. Изчислява се въз основа на данни (в хил. лв.) от счетоводния баланс към 
31 декември на съответната година по следната формула: 

 
 
където:  
К бл е коефициентът на бърза ликвидност на стойност: 1. 
1.2.1. Вземания със срок на получаване до една година – общо, в т. ч.: 
 
1.2.1.1. вземания от клиенти и доставчици до една година; 
1.2.1.2. вземания от предприятия от група до една година; 
1.2.1.3. вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, до една година; 
1.2.1.4. други вземания (независимо от източника) до една година. 
1.2.2. Краткосрочни инвестиции – общо, в т. ч.: 
 
1.2.2.1. акции и дялове в предприятия от група; 
1.2.2.2. изкупени собствени акции (номинална стойност); 
1.2.2.3. други инвестиции (акции, облигации, инвестиционни имоти и др.). 
1.2.3. Парични средства – общо, в т. ч.: 
 
1.2.3.1. парични средства (без блокираните) в каси и банкови сметки (в страната и в 

чужбина); 
1.2.3.2. парични еквиваленти (краткосрочни високоликвидни вложения, лесно обратими в 
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парични суми, като чекове, полици, държавни ценни книги и др.). 
1.2.4. Текущи задължения (ТЗ) – сумата на посочените в т. 1.1.2. 
 
———————————————————————————————— 
Забележка. Тази методика е изготвена в съответствие със Закона за счетоводството и 

приложимите счетоводни стандарти. 
 

 

 
 
 
 
 
 


