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Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 229, ал. 1, т. 27 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП), обн. ДВ бр. 13 от 2016 г. в сила от 15.04.2016 г. В
доклада се съдържат данни и изводи, свързани с дейността на Агенцията по
обществени поръчки (АОП), както и информация за съществените показатели,
характеризиращи системата и пазара на обществените поръчки в България през 2016
година.

Въведение
Държавната политика в областта на обществените поръчки в България се
осъществява от министъра на финансите чрез специализиран орган - Агенция по
обществени поръчки (АОП).
Тя е създадена през 2004 г. в отговор на поетите ангажименти към Европейската
комисия по глава първа „Свободно движение на стоки“ в преговорния процес за
присъединяването на България към Европейския съюз. Конкретните задачи в
предприсъединителния период са свързани с първоначалното въвеждане в
националното законодателство на европейските директиви в областта на
обществените поръчки и осигуряване на методическа подкрепа за неговото правилно
прилагане. С установяването на самостоятелна административна структура с ясно
очертани правомощия са създадени предпоставки за реализирането на устойчива
политика в областта на обществените поръчки.
При учредяването на агенцията е предвидено тя да е юридическо лице със статут
на изпълнителна агенция. Функциите на АОП са регламентирани в Закона за
обществените поръчки и подробно уредени в нейния устройствен правилник.
Отчетната година е особено важна, тъй като от 1 януари 2016 г. АОП става
второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на финансите, на когото е
поверена държавната политика в тази област.
Обществените поръчки са част от хоризонталните политики на ЕС, което обуславя
необходимостта държавата да разполага с единен център за тяхното провеждане, в
лицето на АОП, като отговорна за:

-

Осигуряване на оперативната връзка със службите на ЕК по отношение на
всички въпроси, засягащи обществените поръчки;

-

Подготовката на проекти на нормативни актове, посредством
реализират европейските и национални политики в областта;

-

Обща методическа подкрепа на всички възложители, с оглед постигане на
законосъобразност в действията им;

-

Упражняване на предварителен превантивен контрол върху действията на
възложителите;

-

Осигуряване на условия за провеждане принципа на публичност и прозрачност в
процеса на възлагане на обществени поръчки.

които

се

Успоредно с отредената й централна роля, АОП е част от обществените отношения,
които възникват между различни лица и органи, свързани с процеса на възлагане на
обществени поръчки. Нейните функции и значение следва да се разглеждат в
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контекста на цялостната система на обществените поръчки, представена на фиг. 1,
която включва:

-

Нормативните актове, регулиращи дейността на всички лица, ангажирани с
процеса на възлагане на обществени поръчки (правна рамка);

-

Съвкупността от институции с правомощия в областта на обществените поръчки
(институционална рамка);

-

Всички възложители на обществени поръчки, които се разпореждат с публични
средства и предоставяните от европейски фондове и програми;

-

Кандидатите, участниците и изпълнителите на обществени поръчки, които
следва да спазват определени правила при участието си в процедурите и
изпълнението на договорите за обществени поръчки.
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фиг. 1

Видно от горната схема, освен водещата роля на министъра на финансите,
реализирана посредством АОП, в институционалната рамка на системата място
намират и следните органи с изрични правомощия по отношение прилагането на
Закона за обществените поръчки:

-

Сметна палата на Република България (СП) – независим орган за последващ
контрол върху дейността на възложителите, разходващи публични средства;

-

Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) – орган на изпълнителната
власт за последващ контрол върху дейността на възложителите;

-

Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) – административен орган, отговорен
за обжалването на процедурите за обществени поръчки като първа инстанция;

-

Върховен административен съд (ВАС) – съдебен орган, пред който се обжалват
процедурите за обществени поръчки на втора инстанция.
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В основата на правната рамка на системата, като съвкупност от нормативни актове
се включват:

-

Закон за обществените поръчки (ЗОП);

-

Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за
изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните
превозни средства;

-

Тарифа за таксите, събирани от Комисията за защита на конкуренцията и
Върховния административен съд за производствата по глава двадесет и седма от
Закона за обществените поръчки.

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП);
Наредба за критериите и реда за определяне наличието на основни интереси в
случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, букви „а“, „е“ и „ж“ и чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Закона за обществените поръчки, които трябва да бъдат защитени при
сключване на договор за обществена поръчка или при провеждане на конкурс
за проект;

Актовете, съставляващи националната правна рамка на системата въвеждат
приложимите европейски директиви, както и някои национални решения, регулиращи
въпроси с местно значение. В тази връзка правилата, които регулират действията и
взаимоотношенията между посочените по-горе лица и органи са основани върху
принципите, произтичащи от Договора за функционирането на Европейския съюз и поспециално тези за свободно движение на стоки, свобода на установяване и свобода на
предоставяне на услуги и взаимно признаване, както и с произтичащите от тях
принципи на:

-

равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
свободна конкуренция;
пропорционалност;
публичност и прозрачност.

В съответствие с ангажиментите, произтичащи от членството на България в
Европейския съюз, към нормативната уредба следва да се причислят и намиращите
пряко приложение регламенти на Европейската комисия, свързани с обществените
поръчки. Това са регламентите, които определят приложимите прагове за възлагане
на обществени поръчки, стандартните формуляри за публикуване на обявления,
Единния европейски документ за обществени поръчки, както и Общия терминологичен
речник, който има за цел да стандартизира предметите на поръчките.
На последно място, някои аспекти на обществените поръчки, които са свързани с
контрола и обжалването им са уредени в Закона за Сметната палата, Закона за
държавната финансова инспекция и Закона за защита на конкуренцията.

Стратегия за развитие на сектора на обществените поръчки
за периода 2014-2020 г.
Функционирането на системата на обществените поръчки е обвързано с
изпълнението на два общи стратегически документа, които оказват съществено
влияние върху правната и институционална рамка, а също и върху практиката. Това са
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приетата през 2014 г. Национална стратегия за развитие на сектора обществени
поръчки в България за периода 2014-2020 г. и Общо предварително условие 4 (ОПУ4)
в областта на обществените поръчки към Споразумението за партньорство с
Европейската комисия за програмния период 2014 - 2020 г.
Стратегията е основен документ, разработен с подкрепата на ЕК, който определя
рамката на държавната политика в областта на обществените поръчки за дългосрочен
период. Основната ѝ цел е повишаване на ефективността и законосъобразността при
възлагането на обществени поръчки. За нейното постигане са определени пет области
на въздействие, които обхващат: законодателство; прилагане на нормативната
уредба; публичност и прозрачност на обществените поръчки; укрепване на
административния капацитет и професионализма в сектора и контролна система. По
всяка от тези области са заложени мерки, които са важни за постигане на
националните цели, определени в съответствие със Стратегията „Европа 2020“ за
интелигентен и устойчив икономически растеж.
Изпълнението на дейностите, предвидени в ОПУ4 е от съществено значение за
отпускане на помощта по ЕСИФ.
Националната стратегия и ОПУ4 са два взаимно обвързани документа, тъй като
част от мерките по стратегията осигуряват изпълнението на дейностите по условието.
Водещата роля при реализирането и отчитането на мерките и дейностите по двата
документа е на Агенцията по обществени поръчки като национален орган с основни
функции при определяне на политиката в областта на обществените поръчки.
Отчетната 2016 г. е от особено значение за системата на обществените поръчки в
страната за следващите години, доколкото през нея са реализирани множество
съществени промени. През този период изпълнението на голяма част от мерките по
стратегията, са реализирани чрез следните дейности:
В изпълнение на мерки 1 и 2 от плана към стратегията и ангажиментите ни като
член на ЕС, през м. февруари 2016 г. е приет нов Закон за обществените поръчки,
който влиза в сила, считано от 15 април на същата година. Отговорността за
техническата организация и изпълнение на дейностите по изработването на
законопроекта и приемането му от Министерския съвет е на Агенцията по обществени
поръчки, която активно участва и в работата на комисиите в Народното събрание,
включително при приемането на закона на първо и второ четене от парламента. По
този начин в националното законодателство са въведени приетите през 2014 г. нови
европейски директиви, които регламентират възлагането на обществени поръчки. Така
страната транспонира успешно и в срок изискванията на европейското
законодателство в областта като същевременно осигури и необходимите условия за
неговото прилагане.
В изключително кратки срокове, в агенцията е изработен проект на нов Правилник
за прилагане на ЗОП, който е приет от Министерския съвет и влиза в сила
едновременно със закона. Подготвена и приета е и нова тарифа за таксите, които се
събират при обжалване на обществените поръчки, с което е изпълнена и дейност 14.2
към мярка 14 от стратегията. В резултат от това България се нареди сред малкото
държави членки, които успяват да приведат в срок националната нормативна уредба
по обществени поръчки в съответствие с европейските изисквания.
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За да се осигурят условия за правилното прилагане на закона, успоредно с
работата по приемането му през 2016 г. са реализирани редица съпътстващи
организационни и технически дейности:

В изпълнение на дейност 2.3. по мярка 2 от плана към стратегията е
подготвен нов пакет от електронни образци, които възложителите следва да използват
при обявяването и отчитането на обществените поръчки.

Разработен е специализиран софтуер, който обслужва стартиралия от
м. септември 2016 г. нов вид предварителен контрол, осъществяван от АОП на случаен
принцип. По този начин са осигурени условия за реализиране на мярка 12.2 от
стратегията.

Изготвено е практическо ръководство, което да подпомогне всички
заинтересовани страни и най-вече възложителите при прилагане на новото
законодателство. През месец декември на отчетната година то е предоставено
свободно и безплатно чрез Портала за обществени поръчки (ПОП). Изработването на
ръководството e част от изпълнението на мярка 4, дейност 4.2. от плана към
стратегията.

Поставено е началото на процес по стандартизация в изпълнение на
дейност 3.4 от плана към стратегията, чрез изготвяне на типови образци на
документи, които възложителите следва да използват при възлагането на поръчки.
Първият набор от такива образци е одобрен от министъра на финансите в края на
2016 г. и е предоставен на възложителите чрез Портала за обществени поръчки.
Образците са задължителни за прилагане от месец март на 2017 г.
През 2016 г. е ускорена работата по въвеждането на електронни обществени
поръчки с оглед осигуряване изпълнението на дейност 6.4. от стратегията. Усилията са
насочени към изграждането на единна централизирана електронна платформа в
страната, чрез която да се управлява целият цикъл на обществените поръчки, вкл.
прогнозирането, планирането, обявяването, провеждането, възлагането и отчитането
им. Въвеждането на платформата ще засегне практически дейността на всички
възложители, на хиляди участници в процедурите, изпълнители на договори и
различни органи, чиято дейност е свързана с възлагането на поръчки. Тя ще се
администрира от Агенцията по обществени поръчки и ще замени действащия Регистър
на обществените поръчки (РОП), който осигурява само частична електронизация на
процеса. Обслужването на процеса е свързано с голяма по обем и сложна работа по
изработване на спецификациите и техническите характеристики на новата електронна
система. Очаква се въвеждането на платформата да повлияе съществено върху цялата
среда, в която се възлагат поръчките в страната.
За реализиране на мярка 9 от плана към стратегията съществени усилия през
годината са положени за укрепване капацитета на агенцията чрез реализиране на
мерки като повишаване на средствата за възнаграждения на служителите, признаване
правото да се назначават служители с най-високото експертно ниво (държавни
експерти), както и условия за разкриване на нови щатни бройки. По този начин са
създадени предпоставки за изпълнение на функциите, свързани с реализиране на
политики в областта, и за обезпечаване изпълнението на новите, разширени функции.
Изпълнението на очертаните дейности от агенцията покриват изцяло три от 5-те
области на въздействие, определени в Националната стратегия, а именно:
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законодателство; прилагане на нормативната уредба; публичност и прозрачност на
обществените поръчки. АОП има съществен принос в изпълнението на дейностите и в
останалите
две
области
(укрепване
на
административния
капацитет
и
професионализма в сектора и контролна система).
Посочените по-горе дейности са разгледани по-подробно на систематичното им
място в доклада.

Агенция по обществени поръчки
 Структура и състав
Съгласно действащия Закон за обществените поръчки, АОП е юридическо лице на
бюджетна издръжка със седалище в гр. София. Агенцията e второстепенен
разпоредител с бюджет. Издръжката на АОП се формира от бюджетни приходи, като
всички услуги се предоставят безплатно.
Основните функции на изпълнителния директор са регламентирани в чл. 229,
ал. 1 от ЗОП и са детайлно развити в Устройствения правилник на АОП. При
осъществяване на своите правомощия ръководителят на агенцията се подпомага от
администрация, чиито функции са разпределени между една обща и две
специализирани дирекции (фиг. 2).

фиг. 2
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 Обща администрация
Дирекция „Финансово-стопанска, административно-правна и информационна
дейност“ – осъществява финансово-счетоводната и отчетната дейност на агенцията,
като също така осигурява изпълнението на бюджета. Освен това дирекцията
организира и осъществява дейностите, свързани с управлението на човешките ресурси
в съответствие с нормативните и вътрешните актове, както и участва в подготовката,
организацията и изпълнението на международни проекти и програми.

 Специализирана администрация
Дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки“ оказва
методическа помощ по прилагането на ЗОП и свързаните с него подзаконови
нормативни актове. Дирекцията разработва проекти на нормативни актове в областта
на обществените поръчки и участва в подготовката на стандартизирани изисквания и
документи, използвани в процеса на възлагането. Чрез дирекцията изпълнителният
директор осъществява предварителен контрол на посочени в закона процедури за
обществени поръчки. Друга основна функция на дирекцията е осъществяването на
сътрудничество с Европейската комисия, различни органи с правомощия в областта на
обществените поръчки, както и с браншови и други организации.
Дирекция „Регистър и мониторинг на обществените поръчки“ поддържа Регистъра
на обществените поръчки и Портала за обществени поръчки, публикувайки
своевременно цялата информация, изпратена за вписване в регистъра и портала.
Дирекцията отговаря за въвеждането, развитието, поддръжката и функционирането на
единната централизирана платформа за възлагане на електронни обществени
поръчки.

 Административен капацитет
Общата щатна численост на персонала в агенцията през 2016 г. е 70 щатни
бройки, при средносписъчен състав към 31.12.2016 г. - 62 щ.бр.
През 2016 г. са проведени 8 конкурсни процедури за 14 работни места. Назначени
са 12 бр. служители. Напусналите служители през 2016 г. са също 12 бр., което е
индикатор за все още висока степен на текучество, в рамките на около 20% спрямо
всички заети работни места.
Според образователната степен, служителите са разпределени, както следва: с
висше образование - 57 бр., със средно образование - 5 бр.
Според вида на образованието по области: Правни науки – 14 бр., Стопански
науки – 24 бр., Технически науки и информатика – 8 бр., Хуманитарни науки – 3 бр.,
Педагогически науки – 3 бр., Социални науки - 5 бр.
Според възрастта: до 29 години – 7 щ. бр., между 30 и 59 години – 52 щ. бр., 60 и
над 60 години – 3 бр.
През годината са реализирани някои важни мерки, насочени към укрепване
капацитета на агенцията. С подкрепата на ресорното министерство са предприети
действия, в резултат на които са повишени средствата за възнаграждения на
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служителите с 22%, така че да се осигури по-благоприятна среда за привличане и
задържане на квалифицирани кадри. С постановление на МС е променен
класификаторът на длъжностите в администрацията, като за агенцията е осигурена
възможност да назначава служители с най-високото експертно ниво (държавни
експерти). По този начин са създадени предпоставки за изпълнение на функциите,
свързани с реализиране на политики в областта. Също така са осигурени и условия за
разкриване на 15 нови щатни бройки, за обезпечаване изпълнението на новите,
разширени функции. За целта е изготвено допълнение към функционалния анализ на
агенцията, като мерките са ефективно реализирани с приемането на нов Устройствен
правилник на АОП през 2017 г.
От съществено значение по отношение укрепването на капацитета е и подкрепата,
получавана по линия на ЕСИФ и по-специално чрез Оперативна програма „Добро
управление“. През юни 2016 г. e подписан договор с управляващия орган на
оперативната програма, чрез която ще се финансират част от заплатите на
служителите от агенцията. Предстои подписването на втори договор, който цели
засилване на експертния капацитет в обществените поръчки. В рамките на проекта се
предвиждат специализирани обучения, участия в семинари за споделяне на опит,
кръгли маси, годишни конференции, както и участието на експерти от АОП като
лектори на различни семинари, посветени на обществените поръчки.

 Изпълнение на бюджета на АОП за 2016 г.
На основание чл. 34 от Закона за устройство на държавния бюджет, утвърденият
бюджет на Агенцията по обществени поръчки за 2016 година е 1 531 000 лв. Общият
размер на разходите на агенцията за заплати и осигуровки е 1 123 907 лв., а за
издръжка и капиталови разходи към 31.12.2016 г. е 289 215 лв. Изпълнението на
разходите на агенцията спрямо утвърдения план за годината е 92 %.

 Основни функции
Отговорностите на АОП са насочени към осигуряване на условия за
законосъобразно възлагане на обществени поръчки, както и към прилагане на
хоризонталните политики на Европейския съюз, свързани с ефективно разходване на
публични средства, включително и тези от европейските фондове. Регламентираните в
ЗОП функции на агенцията могат да се представят обобщено в следните направления:

-

Подготовка на законодателни актове в областта на обществените поръчки;

-

Осигуряване на публичност при реализацията на възлагателния процес;

Методология и популяризиране на добри практики;
Осъществяване на контрол за законосъобразност на определени аспекти от
процеса на възлагане на обществени поръчки;

Мониторинг на пазара на обществени поръчки;
Сътрудничество с други институции и организации както на национално,
така и на международно ниво.
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 Изпълнение на функциите и задачите
Всяка от основните функции на агенцията е представена отделно, като е
разгледано подробно тяхното изпълнение. Изключение прави мониторингът, който за
разлика от останалите функции няма обособена самостоятелност. Неговото основно
предназначение е събиране и обработване на информация от различни източници,
която се използва за подпомагане реализирането на други правомощия.
Използваните при мониторинга източници на информация са: базите от данни,
поддържани от АОП; резултатите от осъществявания предварителен контрол;
постъпващите в агенцията запитвания по прилагане на законодателството; всякаква
друга информация, получена в АОП, като например практиката по обжалване на
процедурите, одитната дейност на органите за контрол по ЗОП и др. Не на последно
място, източник на информация е и нормативно определената възможност за
извършване на проверки на конкретни процедури за обществени поръчки.
Резултатите от осъществявания мониторинг могат да бъдат основание за
предприемане на различни действия, във връзка с правомощията на изпълнителния
директор на АОП. Във връзка с тях може да се инициират законодателни промени чрез
уведомяване на министъра на финансите, да се издават общи методически указания,
да се сезират компетентните органи за извършване на контрол по спазване на
законодателството по обществени поръчки и др.

 Законодателство



Актуализиране на нормативната уредба с оглед поддържането й в
съответствие с европейските директиви и регламенти и във връзка с
осъществяваната държавна политика в областта

В началото на отчетната година ангажиментите, свързани с нормативната уредба
на обществените поръчки, са ориентирани главно към приемането на нов Закон за
обществените поръчки. В него се въвеждат изискванията на 5 европейски директиви и
делегирани регламенти на ЕК в областта, както и множество национални правила за
възлагане на поръчки под европейските прагове. Същевременно законът е рамков,
като регламентираната материя е уредена принципно. Представители на АОП участват
в работата на парламентарните комисии и присъстват на 6 пленарни заседания на
Народното събрание на Република България, в чийто дневен ред е включено
разглеждането на новия закон.
За да се осигури техническа възможност за прилагането на закона в изключително
кратки срокове в АОП са изготвени проект на Правилник за прилагане на Закона за
обществените поръчки (ППЗОП) и проект на Тарифа за таксите, които се събират за
производствата по Глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред
Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. В рамките
на междуведомственото съгласуване и общественото обсъждане на проектите на
Портала за обществени консултации са разгледани близо 200 бележки и коментари.
Приетите предложения са отразени в двата документа.
Новият Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, както и
Тарифата за таксите, които се събират за производствата по Глава двадесет и седма от
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ЗОП пред КЗК и ВАС са обнародвани на 08 април 2016 г., в брой 28 на „Държавен
вестник”. Двата нормативни акта, които осигуряват прилагането на закона влизат в
сила едновременно с него, от 15 април 2016 г., с което България изпълнява в срок
ангажиментите си по привеждане на правната рамка на обществените поръчки в
страната в съответствие с новото европейско законодателство в тази област.



Участие в други законодателни инициативи

Определени аспекти на част от обществените поръчки налагат някои специфични
правила за възлагане да бъдат нормативно уредени в отделни подзаконови актове,
които да допълнят правната рамка на обществените поръчки.
В тази връзка агенцията е взела участие в заседание на междуведомствена
работна група по инициатива на Министерството на вътрешните работи, за
подготовката на проект на наредба, с която се уреждат критериите и редът за
определяне наличието на основни интереси, свързани със сигурността на страната,
които трябва да бъдат защитени в някои случаи на сключване на договори и при
провеждане на конкурси за проект, които попадат в изключенията от приложното поле
на ЗОП.
Друг подзаконов акт, по който АОП е предоставила становище е проектът на
наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за
определяне на методика за изчисляване на определени разходи за целия жизнен
цикъл на пътните превозни средства при възлагане на поръчки с такъв предмет.
Извън обхвата на правната рамка по обществени поръчки, АОП е участвала със
свои становища при междуведомствено съгласуване на други 21 проекта на
нормативни актове.

 Методическа помощ
Друга важна функция на агенцията е свързана с предоставянето на методическа
помощ и подкрепа, която се оказва на възложителите на обществени поръчки. Освен
преките ползи за всеки отделен възложител, потърсил становището на АОП по
конкретен проблем, чрез осъществяването на тази функция се цели утвърждаване на
единна практика. Направленията, в които е реализирана методическа подкрепа за
възложителите през 2016 г. са представени по долу:



Издаване на общи методически указания

Източник на информация за сферите, в които възложители, кандидати и участници
най–често срещат трудности с прилагането на нормативната уредба са постъпващите в
агенцията запитвания. След обнародването на новия ЗОП през м. февруари 2016 г. се
наблюдава особена активност от страна на възложителите и засилен интерес към
новите правила, с оглед предстоящото им влизане в сила от 15 април. С практическото
прилагане на новото законодателство нараства и необходимостта от методическа
помощ. След обобщаване на въпросите, по които се наблюдава повторяемост на
запитванията, както и при преценка за необходимостта от информиране на всички
заинтересовани лица, в рамките на отчетната година са издадени 14 общи
методически указания, насочени към всички потребители. Указанията са публикувани
на Портала за обществени поръчки и са общодостъпни.
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Отговори на писмени запитвания

Тази форма на методическа помощ се прилага активно от възложителите се
практикува широко. Посредством нея, те могат да получат компетентно становище по
конкретен казус, така че да осигурят правомерност в действията си. През 2016 г.
официално са изразени 309 становища по писмени запитвания, отнасящи се до широк
спектър от казуси по прилагане разпоредбите на закона и подзаконовите нормативни
актове. Съществена част от отправените въпроси са свързани с възлагането на
обществени поръчки, за чието изпълнение се разходват средства от европейските
фондове. Предвид измененията в правната рамка, голям е и броят на въпросите,
засягащи преходни процедури и договори, чието изпълнение е започнало при
действието на отменения закон и следва да завърши по новия.
Прегледът на постъпилите запитвания показва, че най-активни са били
представителите на администрацията на изпълнителната власт – министерства и
агенции, и кметовете на общини, следвани от секторни възложители, опериращи в
областите на енергетиката.



Преки консултации

Друга установена форма за оказване на методическа и практическа помощ за
възложителите на обществени поръчки е провеждането на преки консултации. Този
способ на подпомагане дава възможност за директно обсъждане на проблемите,
поради което интересът към консултативните срещи е голям.
През отчетния период са проведени над 270 консултативни и работни срещи с
представители на централната и местна администрация – министерства, агенции и
общини, както и секторни възложители.
Спектърът на обсъжданите въпроси е разнообразен и обхваща всички етапи от
цикъла на възлагане на обществените поръчки и изпълнението на договорите.



„Гореща“ телефонна линия

Установен способ за оказване на методическа подкрепа са поддържаните от
агенцията специализирани телефонни линии за консултации по въпроси, свързани с
образците на документи за обществени поръчки и приложния софтуер за попълването
им, както и относно информацията, подлежаща на вписване в РОП. Чрез тази форма
на възложителите се предоставя възможност за бързо съдействие при разрешаване на
възникнали технически въпроси. Това прави консултациите по телефон най-често
използваната форма на комуникация. През 2016г. са отчетени над 8 000 отговора на
обаждания с искане за практически указания.



Организиране и провеждане на обучения

Съществено условие и предпоставка за ефективното и законосъобразно възлагане
на обществените поръчки е професионализмът в сектора, което предполага наличието
на квалифицирани кадри, отговорни за управлението на процесите, свързани с
възлагането на обществени поръчки. В тази връзка, експерти от агенцията участват
като лектори в семинари, организирани от други институции, на които се разглеждат
въпроси по прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки в
страната.
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През 2016 г., съвместно с Института по публична администрация (ИПА), е
разработена програма и са проведени обучения по ЗОП за служители, ангажирани с
процеса на възлагане на обществени поръчки. АОП участва със свои експерти
обучители. Обученията са разделени на две нива: въвеждащи и за напреднали. В тях
са взели участие служители на ръководни и експертни длъжности както от
централната администрация, така и от общините. Темите са свързани с управлението
на цикъла на възлагане на обществени поръчки, новите стойностни прагове за
възлагане на обществени поръчки, новите образци, публикуването на обявления в
Регистъра на обществени поръчки и Официален вестник на Европейския Съюз (ОВ на
ЕС) и др.
Реализирани са общо 14 обучения, дискусионни форуми и работни срещи в
различни градове на България.
Мерки за повишаване капацитета на възложителите са предвидени в рамките на
изпълнението на проект, който се осъществява от ИПА с консултантската подкрепа на
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). В изпълнение на
дейностите по проекта е проведено обучение на обучители, както и 2 пилотни
обучения на експерти – служители при различни възложители. За постигане на
дългосрочни резултати от изпълнението на проекта е подготвен План за обучение за
периода 2017-2019 г. Агенцията по обществени поръчки участва в провеждането на
обученията със свои експерти, преминали курс за обучители.



Практически ръководства и помагала

През второто полугодие на 2016 г. в АОП започва работата по изготвяне на
Практическо ръководство за прилагане на законодателството по обществени поръчки.
В края на м. декември 2016 г. ръководството е публикувано на Портала за
обществени поръчки в тематична област „Законодателство и методология” и е
достъпно за всички потребители. Ръководството е структурирано в 4 части. Първата
разглежда общите положения – правната регламентация и принципите за възлагане на
обществени поръчки, обектите и субектите на поръчките, както и изключенията от
приложното поле на закона. Във втората част е проследен подробно процесът на
възлагане - от планирането на потребностите до избора на изпълнител, вкл. и
въпросите, свързани с обжалването в процедурите. Третата част е посветена на
договорите за изпълнение и подизпълнение, както и на рамковите споразумения.
Последната, четвърта част разглежда въпросите, свързани с отчетността и контрола
при обществените поръчки.



Дейности, свързани с реализиране на политиките на ЕС относно
прилагането на екологични, социални и иновативни изисквания

През отчетната година са осъществени редица дейности, свързани с
популяризиране на „зелените“ обществени поръчки. Това е способ за възлагане, чрез
който се закупуват продукти и услуги, които държат сметка за опазването на околната
среда и рационалното и отговорно използване на природните ресурси. По този начин
възложителите дават своя принос към постигането на по-екологосъобразно
производство и потребление.
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На Портала за обществени поръчки е обособена специална секция „Зелени
обществени поръчки”, в която се публикува полезна информация в тази област.
През 2016 г. са проведени няколко инициативи, свързани със „зелени“ обществени
поръчки, с участието на АОП.
Съвместно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) са утвърдени
препоръчителни Указания за прилагане на изискванията за енергийна ефективност и
енергийни спестявания при възлагане на обществени поръчки за доставка на
оборудване и превозни средства и закупуване и/или наемане на сгради с високи
показатели за енергийна ефективност.
Съвместно с Национален доверителен екофонд (НДЕФ) са
стандартизирани документи за възлагане на поръчки за електромобили.

подготвени

Агенцията, съвместно с Министерството на околната среда и водите, НДЕФ и АУЕР
взе участие в Национален форум „Партньори за подкрепа на зелени и устойчиви
обществени поръчки“, организиран от Националното сдружение на общините в
Република България. Във форума участват и представители на бизнеса – доставчици
на зелени стоки и услуги. На него е основан Национален консултативен съвет за
подкрепа на зелени и устойчиви обществени поръчки.
На последно място, АОП участва и в Национален форум „Бъдещето на
националната програма за енергийна ефективност: Какво ни е необходимо, за да
бъдем полезни на гражданите“, организиран от Френския институт в България.

 Контрол на обществените поръчки
Предварителният контрол като функция на АОП е въведен от 1 януари 2009 г. с
цел постигане на законосъобразно, прозрачно и ефективно разходване на публичните
ресурси. Нормативната база в областта на обществените поръчки е една от найдинамично развиващите се в страната, вследствие на което и контролът през годините
е променян многократно.
Отчетната 2016 г. се характеризира с два периода, през които по отношение на
осъществявания от АОП предварителен контрол се наблюдават известни различия. До
14.04.2016 г. вкл., контролната дейност на агенцията се реализира съгласно ЗОП
(обн. ДВ, бр. 28 от 2004 г., отм., ДВ, бр. 13 от 2016 г.) и се свежда до:

-

двуетапна проверка на процедури за възлагане на обществени поръчки,
финансирани със средства от европейските фондове, както и за възлагане
на строителство на стойност над 9 779 000 лв. без ДДС, финансирано с
бюджетни средства.

-

предварителен контрол върху процедури на договаряне без обявление,
открити от публични възложители на посочени в закона правни основания.

С новия ЗОП, в сила от 15.04.2016 г. контролът, осъществяван от АОП, е
реформиран. При двуетапния контрол е дадена възможност на всяка от провежданите
в страната процедури да стане обект на разглеждане от АОП. С оглед нуждата от
предварителна подготовка - разработване на методика и специален софтуер,
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посредством които да се извършва случайният избор на процедури, разпоредбите,
уреждащи този вид контрол влизат в сила от 01.09.2016 г.
Разширен е обхватът на контрола на процедурите на договаряне. На проверка
вече подлежат и процедури, откривани от секторните възложители.
Регламентирани са и нови видове предварителен контрол – върху някои
изключения от приложното поле на ЗОП и при изменение на договор за обществена
поръчка.
Четирите вида контрол, които се осъществяват съгласно новия ЗОП са:

-

контрол чрез случаен избор на процедури за възлагане на обществени
поръчки на основание чл. 229, ал.1, т. 5 от ЗОП, извършван по реда на
чл.232 от ЗОП;

-

контрол върху процедури на договаряне без предварително обявление и
процедури на договаряне без предварителна покана за участие на
основание чл. 229, ал. 1, т. 6 от ЗОП, извършван по реда на чл. 233 от ЗОП;

-

контрол върху договори, които са изключение от приложното поле на ЗОП
на основание чл. 229, ал. 1, т. 7 от ЗОП, извършван по реда на чл.234 от
ЗОП;

-

контрол при изменения на договори за обществени поръчки на основание
чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП на основание чл. 229, ал. 1, т. 8 от ЗОП,
извършван по реда на чл. 235 от ЗОП.

Към новите контролни механизми може да се причисли и коментираният по-горе
допълнителен способ за проследяване възлагането на обществените поръчки, чрез
преглед на конкретни процедури посредством мониторингови проверки. Условията и
редът за осъществяване на тези проверки са разписани във Вътрешни правила,
утвърдени от министъра на финансите.



Предварителен контрол върху обществени поръчки по чл. 19, ал. 2,
т. 22 ЗОП (отм.)

От началото на 2016 г. до момента на влизане в сила на новия ЗОП, агенцията
осъществява предварителен контрол по отменения закон. За периода 01.01.2016 –
14.04.2016 г. в АОП са постъпили 264 преписки. От тях 205 са свързани с процедури,
финансирани по оперативни програми от период 2014 – 2020 г. Останалите 59 са за
процедури с обект строителство и прогнозна стойност над 9 779 000 лв. без ДДС,
финансирани от националния бюджет. Основен принос за отчетения висок дял на
„националните” процедури (над 22 % от всички постъпили преписки) има
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни
сгради през 2016 г.
Най-голям брой постъпили преписки за осъществяване на предварителен контрол
са от общините - 154 бр., следвани от министерствата - 58 бр., агенциите и
публичноправните организации – съответно 22 и 21 бр., и 9 бр. от други възложители.
От гледна точка на обекта на обществената поръчка с най-висок дял са
процедурите с обект „услуги” – 52 %, следвани от тези за „строителство” – 37 % и
„доставки” – 11 % (фиг. 3).
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52%
строителство
доставки
услуги

37%
фиг. 3

През 2016 г., при действието и по реда на отменения закон, са обработени общо
271 преписки - 126 бр. на първи етап и 127 бр. на втори етап, а 18 бр. са върнати на
възложителите, след като е установено, че не са налице необходимите предпоставки
за осъществяване на предварителен контрол. В 44 от случаите (1 от които на първия
етап) не са констатирани несъответствия със ЗОП. Това представлява 17,4 % от
всички изготвени за периода становища и доклади. Проверени са документи за
процедури на обща прогнозна стойност 1 838 343 928 лв. без ДДС, като от тях, към
28.02.2017 г., има сключени договори за 707 180 687 лв.
От следващата графика е видно каква част от проверените процедури са
възложени или са прекратени (фиг. 4).

в процес на
възлагане
14%
възложени
65%

прекратени
21%
фиг. 4

Анализът на по-често допусканите пропуски и грешки, установени като резултат
от упражнения контрол, позволява същите да бъдат групирани, както следва:
-

непосочване в обявлението на информация, относно количеството и обема на
възлаганите дейности. Този факт често може да се обясни с предмета на
поръчката, който не може да се обвърже лесно с обективни показатели, напр.
при поръчките за услуги. Това, от своя страна обаче води до непълнота в
обявленията и неоповествяване на задължителна информация;

-

прекомерност при дефиниране на изисквания, напр. необосновано дълги
срокове на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение, изискване за
нотариално заверени документи и др.;
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-

завишаване на критериите за подбор, което води до непропорционалност на
изискванията на възложителя спрямо основните характеристики на поръчката;

-

представяне на общи и формални мотиви, които не изясняват защо са заложени
конкретни критерии за подбор;

-

прекомерно субективни методики за оценка на офертите.

Индикатор, който отчита ефекта от предварителния контрол, е практиката по
обжалване на процедурите. По данни на КЗК, от всички проверени по този ред
процедури само в 6 случая са подадени жалби срещу решението за откриване.
Незаконосъобразност на решението е установена само в 1 от случаите, т. е. при под
0,8% от проверените процедури.



Контрол чрез случаен избор (чл. 232 ЗОП)

Контролът чрез случаен избор представлява модификация на осъществявания до
влизането в сила на новия ЗОП двуетапен контрол. Въведен е в изпълнение на
препоръки на Европейската комисия, според които за всяка една от провежданите в
страната процедури, независимо от стойността на възлагания с нея договор, следва да
се осигури обективна вероятност да стане обект на проверка от АОП.
В тази връзка с новия ЗОП е променена концепцията по отношение обхвата на
процедурите, проверявани от АОП. Те се определят на случаен принцип чрез
прилагане на методика, която претегля риска за всяка конкретна процедура.
Разширен е и документалният обхват на проверката, като към разглежданите
документи са включени техническите спецификации. Допусната е и възможността при
работата на комисиите да присъстват експерти от АОП в качеството си на
наблюдатели.
Съгласно ЗОП на контрол подлежат обществени поръчки, без оглед източника на
тяхното финансиране (поръчки с европейско, а също и с национало финансиране),
възлагани чрез различни видове процедури, независимо от факта, че някои от тях се
използват изключително рядко.
На проверка могат да бъдат подложени всички процедури, без значение каква е
тяхната прогнозна стойност. В обхвата на контрола попадат както процедури с висока
стойност, изискващи публичност на европейско ниво, така и такива на ниска стойност,
провеждани по националните правила за възлагане.
В съвкупността, от която се формира извадката, участват всички процедури,
подлежащи на публикуване в Регистъра на обществените поръчки. Изключени са само
поръчките в областите отбрана и сигурност, при чието възлагане се спазват
специфични правила, както и процедурите, които са обект на друг вид предварителна
проверка, осъществявана от АОП.
Определянето на процедури за контрол се осъществява по утвърден алгоритъм,
който гарантира случаен избор. Вероятността за изтегляне на всяка отделна
процедура зависи от конкретни характеристики като:

-

вид на възложителя - публичен или секторен;
статут на възложителя - министерство, община и др.;
вид на процедурата - открита, ограничена, на договаряне и др.;
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-

обекта на поръчката - строителство, доставка или услуга;

-

източник на финансиране - от националния бюджет или със средства от
Европейските структурни и инвестиционни фондове.

стойност на договора – под и над праговете, които изискват задължително
публикуване на информация в ОВ на ЕС;

Вероятноста за избор е съобразена с вида и стойността на поръчките в Регистъра
на обществените поръчки, като целта е контролната извадка да наподобява
разпрелението между отделните видове поръчки, обявени в него. Изключения има за
поръчки, определени като рискови, за които вероятността е умишлено завишена,
предвид по-високото ниво на риск. Такива са например поръчките, финансирани с
евросредства.
За практическото прилагане на методиката е разработен специален софтуер –
Система за случаен избор (ССИ). Той е базиран на генератор на случайни числа, така
че да се спази условието изборът да не е манипулиран. Системата е напълно
автоматизирана. Въвеждането на данните става чрез попълване на електронна
регистрационна форма от възложителите. Всеки проект на поръчка участва най-малко
три пъти в съвкупността, от която се извършва изборът.
Осъществяването на този вид контрол стартира на 01.09.2016 г. Считано от тази
дата, всеки работен ден чрез специализирания софтуер се определя най-малко една
поръчка, на която АОП да извърши проверка. Изборът се прави без човешка намеса
извън работното време и автоматично се обявява на Портала за обществени поръчки.
Контролът чрез случаен избор се осъществява на два етапа – преди и след
откриването на процедурата. Проверката обхваща решението, обявлението,
техническата спецификация и методиката за оценка на офертите. В резултат от
осъществяването на контрола не се налагат санкции, а се дават препоръки за
преодоляване на установени грешки и закононарушения. На първия етап се
проверяват проектите на документи, а на втория - официално откритата процедура,
като се проследява изпълнението на вече дадените препоръки. Срокът на АОП за
изготвяне на становище е относително кратък – 14 дни за първия етап и 10 дни за
втория. Периодът е разчетен така, че в общия случай възложителят да може да отрази
и коригира допуснатите неточности и нарушения съобразно с направените
констатации.
За периода от 01.09.2016 г. до 31.12.2016 г. за проверка по този ред са постъпили
82 комплекта проекти на документи за обществени поръчки, определени чрез случаен
избор. През същия период процедурите за възлагане на 50 от проверените проекти на
поръчки са обявени официално в Регистъра на обществените поръчки.
Показаната по-долу графика илюстрира броя на входящите преписки според
обекта на поръчката (фиг. 5). Най-много преписки са с обект „доставки” – 60 бр. общо
на първи и втори етап, следвани от тези с обект „услуги” – 49 бр. и „строителство” с
23 бр.

18

Агенция по обществени поръчки

Годишен доклад 2016

I етап
II етап

36
29

24

20

17
6
строителство

услуги

доставки

фиг. 5

Следващата графика показва разпределението на броя преписки според вида на
процедурата (фиг. 6). Най-голям брой заемат „откритите” по вид процедури с 44 бр. на
първи и 29 бр. на втори етап. На следващо място са публичните състезания съответно
с 31 и 19 бр. Най-малко като брой са процедурите на „пряко договаряне” (2 и 1 бр.
съответно на първи и втори етап), „договаряне без предварително обявление” (2 и
0 бр. съответно), „договаряне с предварителна покана за участие” (2 и 0 бр.
съответно) и „конкурс за проект” (1 и 1 бр. съответно).

открита

44

публично състезание
процедури на доваряне
конкурс за проект

31
6

29
19

I етап
II етап

1
1
1

фиг. 6

За посочения период от отчетната 2016 г. най-голям брой преписки за
осъществяване на контрол се пада на общините – 34 и 19 бр. съответно на първи и
втори етап, следвани от публичноправните организации, съответно с 25 и 18 бр.,
агенциите – с 8 и 3 бр., министерствата – със 7 и 6 бр. и секторните възложители –
съответно с 8 и 4 бр. (фиг. 7).
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I етап
II етап

25
18
8

агенция

3
7

министерство

6
8

секторен

4
фиг. 7

Видно от графиката на фиг. 8, делът на преписките по процедури, финансирани
със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, е малко над 24 %
на първи етап и 18 % на втори етап.

II етап

9

финансиране със
средства от ЕС

41

финансиране с
бюджетни средства
I етап

20

0%

62

20%

40%

60%

80%

100%

фиг. 8

Разпределението на документите, според стойността на поръчката, за която се
отнасят, е представено на фиг. 9. Групирането е на база стойностния праг по чл. 20,
ал. 1 ЗОП, който разграничава два режима на възлагане на поръчките. При стойности
над този праг процедурите се провеждат по ред, съответстващ на предвидения в
директивите, докато за стойности под прага са определени национални правила.

100%
80%
60%

56

32

под праговите стойности
по чл. 20, ал. 1 ЗОП

40%
20%

над праговите стойности
по чл. 20, ал. 1 ЗОП

26

18

I етап

II етап

0%

фиг. 9
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За първия вид процедури редът може да се определи като по-сложен. Те подлежат
и на обявяване на европейския пазар чрез ОВ на ЕС. Вторият вид процедури – тези,
възлагани по националните правила, са на по-ниска стойност и се провеждат в пократки срокове и по опростени правила. Те се обявяват само на националния пазар,
чрез Регистъра на обществените поръчки.
От получените общо на първи и втори етап 132 комплекта документи са
обработени 72 бр. на първи и 50 бр. на втори етап. В един от случаите на първи етап е
установено, че касае възлагане, което не е обхванато от контрола чрез случаен избор
– процедура за създаване на квалификационна система. Разглеждането на
документите е преустановено в още два случая, тъй като за тях от възложителите е
изпратена информация, че се налага съществена промяна в условия, водеща до
прилагането на различен ред за възлагане на договора. Осъществените проверки по
същество са 69 бр. на първи и 50 бр. на втори етап (фиг. 10). Становищата на
агенцията са предоставени в законоустановения срок.

постъпили проекти на
документи/обявени
процедури
изразени становища

82

69
50

I етап

50

фиг. 10

II етап

Видно от следващата графика (фиг. 11), част от проверените на втори етап
процедури вече са приключили:

42%

24%

в процес на провеждане
възложени

34%

прекратени

фиг. 11

Общата прогнозна стойност на проверените на втори етап процедури е 59 млн.
лв., като разпределението й според състоянието на процедурите е представено в
следващата таблица.
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в процес на
провеждане

възложени

прекратени

43 048 053

12 003 750

3 946 211

Прогнозна стойност
в лева, без ДДС

От следващата графика (фиг.12) е видно, че в по-голямата част от случаите при
контрола чрез случаен избор се установяват грешки и несъответствия със ЗОП. Даните
показват, че само в 1,45 % от проверените процедури на първи етап не се установяват
несъответствия с изискванията на ЗОП, докато на втори етап този процент значително
се увеличава до 24 %.

II-ри етап

12

не са установени
несъответствия

38

установени са
несъответствия

1
I-ви етап

68

0%

20%

40%

60%

80%

100%

фиг. 12

Най-малко несъответствия се допускат при възлагането на поръчки с обект
„доставки”, а най-много – при обект „строителство”. Видно от графиката на фиг. 13,
няма процедура за строителство, чиято проверка да е завършила със становище „без
забележки” на нито един от двата етапа на проверка.

1

не са установени
несъответствия

0

установени са
несъответствия

5
7

0
0
12

29

27

6

19

13

строителство

доставки

услуги

строителство

доставки

услуги

I етап

II етап

фиг. 13

Общините, които са възложители на почти 40% от изтеглените за контрол
процедури, допускат повече грешки от възложителите на централно ниво. Само за
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една от 19 стартирани процедури на общини не са установени несъответствия със
ЗОП, докато при възложителите на централно ниво (министерства, агенции и др.)
такива становища са дадени за 4 от 9 открити в РОП процедури. Тези данни показват,
че е необходимо насочване на усилията към подобряване на административния
капацитет при общините, ангажиран с процеса на възлагане на обществени поръчки.
При прегледа на проектите на документи най-често се установяват следните
грешки и несъответствия с изискванията на ЗОП:

-

непосочване в решението на мотиви за неразделяне на обществената
поръчка на обособени позиции (чл. 46, ал.1 ЗОП);

-

непредставяне в обявлението на данни за количеството
поръчката (приложение № 4, част „Б”, т. 7 ЗОП);

-

изискване за представяне и на други декларации по образец, освен единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)(чл. 67, ал. 1 ЗОП);

-

непредставяне на информация за документите, чрез които се доказва
съответствие с критериите за подбор (чл. 59, ал. 5 ЗОП);

-

поставяне на изискване за сертификати за качество без да се отбелязва
серията за европейски стандарт - EN (чл. 64, ал. 3 ЗОП);

-

неправилно адресиране на изисквания за притежавани сертификати към
производителите, вместо към участниците, доставчици (чл. 63, ал. 1,
т. 10 ЗОП).

На втория етап на контрола се забелязват
информацията, публикувана в профила на купувача:

несъответствия

(обема)

най-вече

на

в

-

в публикуваното на профила на купувача решение за откриване на
процедурата липсва подписът на лицето, издало акта, или не е посочено
правно основание за заличаването му (чл. 22, ал. 5, т. 8 и чл. 42, ал. 5
ЗОП);

-

от профила на купувача не може да се удостовери датата на публикуване на
документите в него (чл. 24, ал. 4 ППЗОП);

-

не са спазени сроковете за публикуване на документите (чл. 24, ал. 1, т. 1
ППЗОП и чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗОП).

По отношение на методиките за оценка, подложени на проверка, системните
слабости се изразяват в следното:

-

не е определена точна скала при показателите за оценка (чл. 70, ал. 7
ЗОП);

-

критерии за подбор са включени и като показатели за оценка на офертите
(например по отношение на изисквания към ключовите експерти), (чл. 70,
ал. 12 ЗОП);

-

методиката допуска оценяване на оферти, които не отговарят в пълна
степен на изискванията на възложителя (чл. 107, т. 2, б. „а” ЗОП);
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не е определено максимално или минимално допустимо ниво, когато срокът
за изпълнение се използва като показател за оценка на офертите (чл. 70,
ал. 6 ЗОП).

Налице са случаи, при които възложителите включват в методиките прекалено
субективни показатели, като оценката се базира върху начина на представяне на
офертата, а не на резултатите, които се очакват от изпълнителя – например като се
изискват общи описания (на организация, разпределение на задачи, отговорности,
мерки и т.н.), както и пълнотата и начина на представяне на информацията в
документите. Допуска се и оценяване на предложения с недостатъци, които би
следвало да подлежат на отстраняване.
Посочените данни дават основание за извод, че изготвянето на методики за
оценка на офертите продължава да създава трудности на възложителите.
В рамките на контрола чрез случаен избор на проверка подлежат и техническите
спецификации. Те се проверяват за наличието на ограничителни условия като
посочване на модел, източник или специфичен процес, който характеризира
продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, както и
за търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство.
Проверката цели да предотврати допускането на условия и изисквания с
дискриминационен характер или предварително дефинирани такива, които биха
довели до облагодетелстване на определени лица. В рамките на контрола чрез
случаен избор, в повечето случаи, при техническите спецификации не се установяват
недостатъци (фиг. 14).
100%
80%

39

60%

46

40%
20%

установени са несъответствия
със ЗОП
не са установени
несъответствия със ЗОП

30
4

0%
I етап

II етап

фиг. 14

Практиката по обжалване на решенията за откриване на процедурите, минали
втори етап на контрола по чл. 232 ЗОП, показва, че към 28.02.2017 г. нито една от
процедурите не е обжалвана пред КЗК. Това може да се приеме като много добра
атестация за работата на АОП.



Контрол върху процедури на договаряне без обявление (договаряне
без предварително обявление и договаряне без предварителна
покана за участие, считано от15.04.2016 г.)

Договаряне без обявление (договаряне без предварително обявление и
договаряне без предварителна покана за участие) е процедура, която за разлика от
свободно избираемите открита и ограничена процедури, е приложима само при
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наличието на определени обстоятелства и при спазване на условия и предпоставки,
изрично посочени в ЗОП. Причината за това е, че поради естеството на договарянето,
при този вид процедура най-слабо са застъпени принципите за публичност,
прозрачност и конкурентност. Това определя тези процедури като рискови, предвид
което на АОП е възложена функция за осъществяване на контрол относно
законосъобразността на избора за провеждането им. Този вид контрол е въведен от
1 януари 2009 г. и продължава да се реализира, вкл. като част от новия модел на
контрол, разписан в приетия през 2016 г. ЗОП. Контролната процедура обхваща
проверка на съответствието на мотивите на възложителя, съдържащи се в решението
за откриване, с приложените доказателства и установяване дали изборът на правно
основание е съобразен с изискванията на закона.
В периода от 01.01.2016 г. до 14.04.2016 г. съгласно отменения ЗОП, АОП
осъществява предварителен контрол върху процедури на договаряне без обявление,
открити от публични възложители на посочени в закона правни основания (чл. 90,
ал. 1, т. 3-9 и т. 12 ЗОП (отм.)). През този период броят на процедурите, открити по
този ред от възложители по чл. 7, т. 1–4 ЗОП е 355. От тях през същата година са
изразени становища по 205 процедури, 7 са прекратени от възложителя преди
публикуване на становището на АОП. В 142 случая при прегледа е установено, че
съответната процедура не подлежи на контрол, поради ниската стойност на
възлаганата поръчка. Изразени са заключения и по още 88 процедури, подлежащи на
предварителен контрол, получени в агенцията преди началото на 2016 г. С тях общият
брой на изготвените становища по отменения ред е 442 бр.
Съгласно данните (фиг. 15), от всички постъпили и подлежащи на контрол
документи по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП (отм.), най-висок дял заемат процедурите,
открити на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 ЗОП (свързани с наличие на авторски и
изключителни права на изпълнителите) – 74 % от общия брой. На следващо място по
обем се нареждат процедури, открити на основание чл. 90, ал. 1, т. 4 (свързани с
наличието на непредвидени обстоятелства) и т. 8 от ЗОП(налагащи допълнително
възлагане в рамките на вече сключен договор), съответно 12% и малко над 10 % от
общия брой открити процедури. Спрямо общия брой договаряния относително малък е
делът на процедурите, открити на основание чл. 90, ал. 1, т.6, 7 и 9 ЗОП (съответно –
2, 2 и 11 бр.). Статистиката сочи, че през този период не са откривани процедури на
основание чл. 90, ал. 1, т. 5 и т. 12 ЗОП.
чл. 90, ал. 1, т. 3 3ОП

326

чл. 90, ал. 1, т. 4 ЗОП

63

чл. 90, ал. 1, т. 8 3ОП

37

чл. 90, ал. 1, т. 9 3ОП

11

чл. 90, ал. 1, т. 7 3ОП

2

чл. 90, ал. 1, т. 6 3ОП

2

фиг. 15

След влизане в сила на новия ЗОП от 15.04.2016 г. се разширява обхватът на
контрола на процедурите на договаряне. На проверка вече подлежат и процедури,
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откривани от секторни възложители. Съгласно новия закон, АОП осъществява контрол
върху процедури на договаряне без предварително обявление и без предварителна
покана за участие, които се откриват от публични и секторни възложители на
основание чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 6, 9 и 10 ЗОП, когато са на стойност, по-голяма или
равна на определените законови прагове.
Броят на откритите процедури на договаряне без предварително обявление, без
предварителна покана за участие и пряко договаряне от 15.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
е 96. През този период са изразени становища по 80 от тези процедури, като в 13 от
случаите при прегледа е установено, че съответната процедура не подлежи на
контрол, поради ниската стойност на възлаганата поръчка, а една процедура е
прекратена от възложителя преди публикуване на становището на АОП.
От всички постъпили и подлежащи на контрол процедури на договаряне без
предварително обявление и без предварителна покана за участие, най-висок дял
заемат процедурите, открити на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в” ЗОП –
73 % (фиг. 16).

чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" 3ОП

70

чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП
чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "б" 3ОП
чл. 79, ал. 1, т. 9 3ОП

23
2
1

фиг. 16

Посоченото правно основание предполага наличие на изключителни права,
включително на права на интелектуална собственост. За реализацията на такива
дейности възложителите нямат алтернатива на доставчик на съответната стока или
услуга и по тази причина канят лицето, носител на правата. Преобладаваща част от
тези процедури са за упражняване на авторски надзор в процеса на строителството,
както и за доставка на природен газ, топлинна или електрическа енергия, или питейна
вода.
На следващо място се нареждат процедурите, открити на основание чл. 79, ал. 1,
т. 4 ЗОП - приблизително 24 %. Посоченото правно основание се прилага при
възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия, породени от
настъпване изключителни обстоятелства (§ 2, т. 17 от ДР на ЗОП). Това са събития
като природни бедствия, аварии, катастрофи, както и други, които непосредствено
застрашават живота и здравето на хората и затрудняват или нарушават нормалното
изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя. В такива случаи
следва да се предприемат неотложни действия, поради което не могат да бъдат
спазени сроковете за открита или ограничена процедура, или състезателна процедура
с договаряне, респ. договаряне с предварителна покана за участие.
От общия брой договаряния относително малък е делът на процедурите, открити
на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 буква „б” и т. 9 ЗОП (съответно – 2 бр. и 1 бр.).
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Статистиката сочи, че през този период не са откривани процедури на основание
чл. 79, ал. 1, т. 6 и т. 10 ЗОП. Данните показват още, че в резултат на въведените
стойностни прагове 13 от откритите договаряния не са подлежали на контрол, поради
ниската стойност на възлаганата поръчка.
Анализът на данните показва, че независимо от промените в нормативната уредба,
характерът на процедурите на договаряне не се променя и най-често до тях се
прибягва в хипотеза на изключителни права и права на интелектуална собственост,
т.е. при сключването на договори, за които обективно не е налична конкуренция на
пазара или тя е съществено ограничена по административен или нормативен ред.
Доколкото тези възлагания нямат алтернатива, следва да се очаква, че техният
относително висок дял ще се запази и през следващите периоди.



Контрол върху някои изключения от приложното поле на закона (чл.
234 ЗОП)

С новата действаща уредба се въведе правомощие на АОП да осъществява контрол
върху някои изключения от приложното поле на закона при наличието на определени
обстоятелства (чл. 14, ал. 1, т. 5-8 ЗОП). Посоченият контрол се осъществява по
отношение на изключенията, които се възприемат като най-рискови. Това са случаите
на възлагане на поръчки на вътрешни предприятия, създадени от възложители за
изпълнение на точно определени дейности само за тях (така нареченото in house
възлагане).
Целта на контрола е да се установи, дали избраното от възложителя правно
основание се прилага законосъобразно чрез проверка за съответствие на
представените от него мотиви и доказателства с регламентираните в закона
изисквания (чл. 234, ал. 3 ЗОП). Осъществява се преди сключването на договора и
завършва със становище.
Видно от представената графика през 2016 г. за контрол са получени 21 проекти
на документи, свързани с прилагане на изключения от приложното поле на ЗОП. През
същата година са изразени становища по 18 случая, като от тях 8 са законосъобразни,
в 3 от случаите правното основание не е доказано, в 4 от случаите не е осъществен
контрол, поради ниска прогнозна стойност, а при 3 не е осъществен контрол, поради
отказ от страна на възложителя (фиг. 17).

3, 17%

44%

22%
17%

изборът на правно основание е
законосъобразен
изборът на правно основание не е
безспорно доказан
не подлежи на контрол
не е осъществен контрол, поради
отказ на възложителя

фиг. 17

Данните от този вид контрол показват, че опасенията от злоупотреба при
използване на това правно основание не се потвърждават и възложителите прибягват
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към него относително рядко. Заедно с горното, както е видно, възможностите за
необосновано позоваване на контролираното изключение са редуцирани и поради
извършвания предварителен контрол.



Контрол при изменение на договор за обществена поръчка (чл. 235
ЗОП)

Новият ЗОП регламентира осъществяването на предварителен контрол и при
изменение на договор за обществена поръчка. По същество този контрол обхваща
случаите, при които в резултат на непредвидени обстоятелства е възникнала
необходимост от извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство,
които не са включени в първоначалната обществена поръчка, при спазване на
определени законови условия. За визираните случаи отмененият ЗОП предвиждаше
провеждане на процедура на договаряне, но с новите директиви този ред се
трансформира във възможност за изменение на договор. Проверката се изразява в
преглед на представените мотиви и доказателства към тях. Тя обхваща прилагането на
чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП както при публични, така и при секторни възложители.
Осъществява се преди сключването на допълнителното споразумение, което дава
възможност заключенията от проверката да се вземат предвид от възложителя преди
подписване на анекса.
След 15.04.2016 г., когато е въведен контролът по чл. 235 ЗОП, за проверка в АОП
са постъпили 14 преписки за изменение на договори за обществени поръчки. До края
на 2016 г. по 10 от тях е извършена проверка. В 4 случая е установено, че ЗОП се
прилага законосъобразно, в 3 - че изборът на правно основание не е безспорно
доказан, а в останалите 3 - че не са подлежали на контрол (фиг. 18).

40%
30%

изборът на правно основание е
законосъобразен
изборът на правно основание не е
безспорно доказан
не подлежи на контрол

30%
фиг. 18

Предвид краткият период от въвеждането на този вид контрол все още не могат да
се направят категорични изводи относно ефекта от прилагането му.

 Проверки на конкретни процедури за обществени поръчки
(мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП)
Независимо от горните видове контрол, в ППЗОП е разписана възможност за
осъществяване и на още един вид проверки, изпълнявани като част от функцията по
мониторинг. По този ред на проверка се подлагат откритите процедури за възлагане
на най-големите поръчки след обявяването им в Регистъра на обществените поръчки.
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Така се осигурява допълнително контролно въздействие и гаранция, че независимо от
проведения случаен избор, най-големите процедури, обявени от публични
възложители също ще бъдат прегледани.
Обхватът на мониторинговите проверки е обвързан с прогнозната стойност на
поръчките и обхваща процедурите за:

-

строителство – над 10 000 000 лв. без ДДС и;
доставки и услуги – над 500 000 лв. без ДДС.

Всеки работен ден от публикуваните в РОП процедури се избира по една
процедура за проверка въз основа на методика.
Проверката обхваща:

-

решението за откриване на процедурата;

-

методиката за оценка (когато е приложимо);

обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата;
обявлението
приложимо);

за

изменение

или

допълнителна

информация

(ако

е

техническите спецификации.

Становищата за осъществения мониторинг са публични и се оповестяват чрез
страницата на АОП (тематична област „Мониторинг и контрол”, секция „Мониторинг”).
За периода 15.04. – 31.12.2016 г. за осъществяване на проверки по този ред са
избрани 98 процедури. Показаната по-долу графика илюстрира броя им според обекта
на поръчката (фиг. 19). Най-много поръчки са с обект „доставки” и „услуги”, – 47 бр. и
46 бр. съответно, като най-малко са тези с обект „строителство” – 5 бр.

5%
48%

доставки
услуги
строителство

47%
фиг. 19

Следващата графика илюстрира броя на процедурите според вида на възложителя
(фиг. 20):
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публичноправна организация

30

община

30

министерство

20

агенция
друг

16
2

фиг. 20

Най-много поръчки, подложени на мониторингови проверки, са обявени от
общините и публичноправните организации с по 30 бр., следвани от министерствата и
агенциите съответно с 20 и 16 бр. и друг вид възложители – 2 бр.
Видно от следващата графика, процентът на процедурите, финансирани със
средства от ЕС, е около 12 % (фиг. 21).

финансиране със средства от ЕС

12

0%

финансиране с бюджетни средства

86

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

фиг. 21

За горепосочения период са проверени 86 бр. процедури, като в 83 случая са
установени несъответствия със ЗОП и само в 3 такива не са констатирани.
При всички процедури за строителство проверките са завършили със забележки
(фиг. 22). Не са установени несъответствия със ЗОП при две от проверените поръчки с
обект „доставки” и при една поръчка с обект „услуги”.

41

установени са
несъответствия

37

не са установени
несъответствия
5
0
строителство

2
доставки

1
услуги

фиг. 22
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И тук, както и при контрола на случаен избор по чл. 232 ЗОП, се установяват
същите грешки и несъответствия със ЗОП.
Следващата графика (фиг. 23) показват, че до края на м. февруари 2016 г. малко
над 1/3 от процедурите, избрани за мониторинг, вече са приключили успешно.

6, 6%

29%

в процес на провеждане
възложени
прекратени
спрени

29%

фиг. 23
36%

Общата прогнозна стойност на процедурите, проверени по този ред, е почти 836
млн. лв., разпределена според състоянието на процедурите, както следва:

в процес на
провеждане
Прогнозна стойност
в лв., без ДДС

387 900 353

възложени

прекратени

спрени

163 141 227

217 625 597

67 171 976

 Обобщаване на практиката от контролната дейност
Обобщените данни показват, че през отчетната 2016 г. са обработени 1030
преписки. От тях 272 са свързани с осъществяване на двуетапен контрол по чл. 19,
ал. 2, т. 22 ЗОП (отм.). През същия период, съгласно отменения ЗОП са проверени 442
процедури на договаряне, подлежащи на контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП (отм.).
След влизане в сила на новия ЗОП до края на отчетния период АОП е обработила 122
преписки във връзка с контрола на случаен избор по чл. 232 ЗОП, 80 процедури са
прегледани на основание чл. 233 ЗОП. Изразени са 18 бр. становища по чл. 234 ЗОП
във връзка с договори, сключвани на основание изключения от приложното поле на
закона, и са прегледани 10 изменения на договори по чл. 235 ЗОП (фиг. 24).
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442

272

122

двуетапен
контрол
контрол по ЗОП договаряния,
(отм.)
ЗОП (отм.)

86

80

контрол на
случаен избор

контрол
договаряния

18

10

контрол
изключения

контрол
изменение
договори

проверки на
конкретни
процедури

фиг. 24

Видно от данните, на 86 процедури е осъществен и мониторинг по чл. 114, ал. 1,
т. 2 от ППЗОП (вж. частта „Проверки на конкретни процедури за обществени поръчки”
по-долу).
На следващата графика (фиг. 25) е показано процентното съотношение на броя
изходящи преписки по видове проверки (контрол).

2%

1% 8%

26%

двуетапен контрол по ЗОП (отм.)
контрол договаряния, ЗОП (отм.)

8%

контрол на случаен избор
контрол договаряния
контрол изключения

12%

контрол изменение договори

43%

проверки на конкретни процедури

фиг. 25

 Обобщаване на практиката по обжалване на процедурите
за възлагане на обществени поръчки
Графиката по-долу (фиг. 26) илюстрира кои решения, действия и бездействия на
възложителите са били подложени най-често на обжалване (данните са изведени
съобразно практиката на КЗК по новия ЗОП).
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4%
41%

53%

1%

1%

Решение за откриване
Решение за одобряване на обявление за изменение и допълнителна информация
Действие или бездействие на възложителя
Решение за определяне на изпълнител
Решение за прекратяване

фиг. 26

От данните е видно, че най-често се обжалват решенията за определяне на
изпълнител. Това означава, че се оспорват действията, чрез които се е стигнало до
избора на конкретния изпълнител в т.ч. мотивите, с които са отстранени участници,
както и начинът, по който е приложена методиката за оценка на офертите. На второ
място, най-често се обжалва решението за откриване на процедурата, което е
индикатор за това, че лицата търсят наличие на ограничителни условия.

 Вътрешно и международно сътрудничество
През годините на своето съществуване АОП се утвърди като търсен партньор при
взаимодействие с други институции относно провеждането на дискусии, участие в
работни групи и кръгли маси, свързани с въпроси от областта на обществените
поръчки, както и за оказване на съдействие на други органи чрез предоставяне на
информация, необходима за реализиране на техните правомощия. Във връзка с
последното, през 2016 г., са изготвени и предоставени 46 специализирани справки за
целите на инспектиращите и разследващите органи (СП, АДФИ, Софийски районен
съд, прокуратура, Държавна агенция „Национална сигурност“, Министерство на
вътрешните работи, др.) и такива за нуждите на възложители.



Методически съвет

Необходима предпоставка за правилното функциониране на системата на
обществените поръчки е координирането на практиките между органите с функции в
тази област. В тази връзка и по силата на новия Закон за обществените поръчки е
създаден постоянно действащ методически съвет, в който участват Сметната палата,
Агенцията по обществени поръчки и Агенцията за държавна финансова инспекция.
Целта на съвета е да създаде предпоставки за унифициране на практиките по
прилагане на контролната дейност.
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Основна функция на съвета е разработване на проекти на насоки за прилагане на
законодателството по обществени поръчки при установени противоречиви практики в
дейността на контролните органи.
Работата на методическия съвет е уредена с правила, утвърдени от председателя
на Сметната палата, изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и
директора на Агенцията за държавна финансова инспекция през м. септември 2016 г.
Дейността му се ръководи от изпълнителния директор на АОП или определено от него
длъжностно лице. На агенцията е възложена и ролята на секретариат.
От създаването на методическия съвет до края на отчетния период са проведени 2
заседания. На първото са решени въпроси от организационен характер, а на второто е
разгледан изготвеният от АОП проект на практическо ръководство за прилагане на
новото законодателство в областта на обществените поръчки.



Работни групи

През годината АОП е представлявана в състава на различни междуведомствени
работни групи. Експерти от агенцията са взели участие в заседанията на следните
работни групи на междуинституционално ниво за подготовка на различни нормативни
актове и други документи:

-

Работна група за изготвяне на проект на Наредба за критериите и реда за
определяне наличието на основни интереси в случаите по чл. 13, ал. 1, т.
13, б. „а”, „е” и „ж” и чл. 149, ал. 1, т. 2 от ЗОП;

-

Работна група за разработването на дългосрочен стратегически документ,
определящ
националната
рамка
на
политиката
за
насърчаване
производството на незамърсяващи превозни средства, за развитие на
устойчивата мобилност и за разгръщане на зарядна инфраструктура и
пазара на алтернативни горива;

-

Работна група за комуникация по Българо-швейцарската програма за
сътрудничество - Представяне на предстоящите събития по тематични
области и проекти;

-

Работна група за изготвяне на предложение във връзка с възлагане на
военновременни задачи;

-

Работна група за разработване на дългосрочен стратегически документ,
определящ
националната
рамка
на
политиката
за
насърчаване
производството на незамърсяващи превозни средства, за развитие на
устойчивата мобилност и за разгръщане на зарядна инфраструктура и
пазара на алтернативни горива.



Кръгли маси и дискусионни форуми

И през 2016 г. АОП е търсен партньор и участник в разнообразни кръгли маси,
дискусионни форуми и други събития, на които се обсъждат въпроси в областта на
обществените поръчки. Въпреки натовареността на служителите, през годината
представители на АОП са взели участие в:

-

Пета кръгла маса на тема „Модернизация на обществените поръчки”,
организирана от Камарата на строителите в България;
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-

Дискусионен форум „Строителството през 2017 г. – перспективи
предизвикателства“, организиран от Камарата на строителите;

-

Национален дискусионен форум "Партньори за подкрепа на зелени
и
устойчиви обществени поръчки", организиран от Националното сдружение
на общините в Република България;

-

Бъдещето на националната програма за енергийна ефективност: Какво ни е
необходимо, за да бъдем полезни на гражданите – Общинска мрежа за
енергийна ефективност ЕкоЕнергия.



Комитети за наблюдение

и

Експерти от АОП са включени като членове и наблюдатели в Комитетите за
наблюдение (КН) на Националната референтна рамка и оперативните програми за
новия програмен период. През отчетния период представители на агенцията
представяха напредъка по предварително условие 4 към Споразумението за
партньорство в рамките на оперативна програма Добро управление.



Международна дейност

В изпълнение на своите правомощия, през 2016 г. АОП си сътрудничи активно с
ЕК и с различни чуждестранни организации. Това сътрудничество обичайно се
осъществява под формата на участия в двустранни срещи, работни групи и
конференции и диалог с институции от държавите-членки на ЕС.
Основно място в международната дейност на АОП заема взаимодействието с ЕК.
През настоящата година АОП участва в Правителствената експертна работна група към
ЕК. За отчетния период експертите от агенцията са взели участие в 2 заседания, на
които са обсъдени въпроси, свързани с прилагането на новия законодателен пакет.
Отчетено е участие в:

-

- работни срещи свързани с информационната система „e-Certis”;

-

- семинар на тема „Професионализация при обществените поръчки“;

-

-конференция на тема „Определяне на правилните критерии за възлагане в
областта на обществените поръчки“.



Отчети до Европейската комисия

- годишна среща - семинар на работната група на електронните податели
“eSender”;

- среща на работна група „ЕSWG – Икономика и статистика“;
- срещи с представители на Генерална Дирекция „Вътрешен пазар,
Индустрия, Предприемачество и Малки и средни предприятия“ и Генерална
Дирекция „Регионална политика“ на Европейската комисия;

Съгласно Закона за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане, в
съответствие с изискванията на приложимите европейски директиви, АОП е задължена
всяка година да изпраща на Европейската комисия статистически отчети с подробна

35

Агенция по обществени поръчки

Годишен доклад 2016

информация за възлагането на обществени поръчки в страната, по утвърден от
комисията образец.
Отчетът за предходната отчетна година е представен на службите на комисията
през месец октомври 2016 г.

 Публичност и прозрачност на информацията, свързана с
възлагането на обществени поръчки



Портал за обществени поръчки

Порталът за обществени поръчки е централизирана информационна система, която
дава достъп до данни относно всички аспекти на обществените поръчки,
систематизирани в отделни тематични области и ориентирани към специфичните
интереси на основните групи потребители. Тя се обновява ежедневно и е достъпна на
български и английски език.
В ПОП е включена интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки,
чрез която се представят детайли за организацията и дейността на АОП. В портала се
съдържа и цялата информация по отношение на законодателството в областта на
обществените поръчки. Чрез него се предоставя актуална информация, съобразена с
промените в българската и европейска нормативни уредби, както и утвърдени добри
практики. Във всяка тематична област на портала са предоставени полезни препратки
към други интернет страници и информационни ресурси. Целта е да се постигне поголяма публичност, прозрачност и осведоменост по въпросите, свързани с
обществените поръчки, както и да се обслужи функцията за оказване на методическа
помощ на лицата, ангажирани с възлагателния процес.
Чрез портала безплатно се предоставя специализираният програмен продукт
„Редактор на форми“, предназначен за попълване на стандартизирани документи и
автоматично въвеждане на съдържанието им в РОП.
Порталът осигурява възможност на възложителите сами да управляват и
редактират свои подстраници с информация. В прозореца „Представяне на
възложителя“ всяка организация може да предостави разнообразна информация за
своята дейност. По този начин се подпомагат възложителите, които нямат средства
или възможност да изградят и поддържат свои интернет страници, както и такива,
които искат допълнително да популяризират функциите и дейността си.
Чрез Портала за обществени поръчки агенцията осъществява обратна връзка с
неговите потребители и получава информация от тях по важни въпроси. Един от
начините е провеждането на анкети по различни теми, свързани с практиката на
обществените поръчки. През 2016 г. са направени 2 допитвания чрез анкета по
следните теми:

-

Считате ли за полезен списъка с външни експерти, поддържан от АОП?
Считате ли, че информацията, предоставяна чрез Портала за обществени
поръчки е актуална и лесна за намиране от потребителите?

Регистрирани са общо над 800 мнения по зададените въпроси.
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В съответствие с едно от правомощията си, изпълнителният директор на
агенцията, със съдействието на професионалните сдружения и организации в
съответния бранш, поддържа списък с външни експерти, които възложителите могат
да използват при подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени
поръчки. Към края на 2016 г. активно регистрирани в списъка са 787 външни
експерти, като информацията за 51 от тях е подадена от 8 организации, а останалите
регистрации са в резултат на подаването на индивидуални заявления. През 2016
година са проведени 206 жребия за избор на външни експерти от възложители на
обществени поръчки, в съответствие с действащия до м. април ЗОП.
През 2016 г. в ПОП са публикувани 15 новини, касаещи различни инициативи,
събития и дейности, реализирани от агенцията.
През отчетната година АОП продължи да поддържа и вече утвърдения Бюлетин за
обществени поръчки на български и английски език. Той съдържа данни за обема и
динамиката на пазара на обществени поръчки в страната на месечна и годишна база,
както и сравнение с предходните три години.
Във връзка с промените в нормативната уредба, поетите от АОП ангажименти,
разписани в Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в
България за периода 2014 – 2020 г. и с цел осигуряване на по-голямо удобство на
потребителите на Портала за обществени поръчки, през 2016 г. АОП разработи и
реализира изцяло нова организация на предоставяната информация. Обновени са
тематичните области, добавени са нови такива, а всички неактуални документи и
връзки са обособени в съответни архивни подстраници.
Така например в новата тематична област „Методически съвет“ се публикува
информацията от дейността на Методическия съвет по чл. 246, ал. 1 от ЗОП за
координиране на контролната дейност, включително насоките, в съответствие с които
се осъществява контролът.
Тематичната област „Контрол и мониторинг“ предоставя информация за новите
функции на АОП по отношение на извършвания от АОП външен контрол по реда на чл.
232 – 235 от ЗОП, както и връзки към становищата на агенцията за осъществен
мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ППЗОП във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 от ЗОП.
Нова е и тематичната област „Образци и списъци“. В нея на едно място са събрани
всички образци на документи и списъци, поддържането на които съгласно ЗОП е
ангажимент на Агенцията по обществени поръчки. През 2016 г., в тази област е
публикуван новият набор от образци на документи за обществени поръчки,
разработен и приет за употреба във връзка с обновеното законодателство. Промяната
в образците, а също така промени в изискванията на Службата за публикации на
Официалния вестник (ОВ) на ЕС (въвеждането на web услуга за изпращане на
информация) наложиха преминаването на АОП през пълния цикъл на тестване и
сертифициране на агенцията като официален електронен подател (e-Sender) за
България.
В тематичната област „Образци и списъци“ се представят и стандартизирани
документи, въвеждащи единна практика и подпомагащи възлагателния процес. В тази
връзка, през 2016 г. са публикувани 5 стандартизирани проекта на договори и два
документа със специализирани клаузи към договори.
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Освен съществуващите възможности за бързо и разширено търсене на преписки,
документи и информации за обяви, след реорганизацията на ПОП на регистрираните
потребители са предоставени допълнителни възможности за търсене на информация:

-

В тематична област „Възложители“, след избор на конкретен възложител, е
предоставена възможност за разглеждане на публикуваните предварителни
обявления, обявени обществени поръчки, договори и информации за
публикувани обяви за избрания възложител;

-

В тематична област „Изпълнители“, след избор на конкретен стопански
субект, e предоставена възможност за разглеждане на възложените
обществени поръчки и сключените договори, включително информация за
тяхното изпълнение (където е налична) за избрания изпълнител.

По този начин на потребителите, които искат да проследят дейността на дадено
лице е осигурена възможност за получаване на бързи справки и аналитична
информация.
Следващата графика показва тенденция на устойчив интерес през годините към
Портала за обществени поръчки. През 2016 г. посещенията на портала са 1 800 650,
което представлява средно по над 4900 посещения на ден. Спрямо предходната
година увеличението е с 3.56%. От изнесените данни (фиг. 27) се налага общият
извод, че Порталът за обществени поръчки се оценява от потребителите като основния
надежден източник на информация.

2016 г.

1,800,650

2015 г.

1,738,739

2014 г.

1,823,663
1,801,809

2013 г.
1,522,730

2012 г.
989,300

2011 г.

929,000

2010 г.
2009 г.



664,300

фиг. 27

Регистър на обществените поръчки

Една от основните функции на агенцията е поддържането на Регистър на
обществени поръчки. РОП представлява електронна база данни с информация за
всички обявени обществени поръчки и резултатите от тяхното възлагане, включително
и информация за изпълнението им. Той е основен инструмент за гарантиране
спазването на принципите за публичност и прозрачност, които осигуряват условията
за лоялна и честна конкуренция при възлагане на обществените поръчки. Достъпът до
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информацията в регистъра е безплатен и се осъществява посредством Портала за
обществени поръчки.
Информацията, предназначена за РОП се изпраща чрез различни образци на
документи. За тяхното попълване е разработен специализиран софтуерен продукт
„Редактор на форми“. Създадена е възможност възложителите да упълномощават свои
служители да попълват информацията в утвърдените образци, да подписват
попълнените документи с електронен подпис и да ги изпращат до АОП. Това са така
наречените „упълномощени потребители“ на РОП. За тях агенцията предоставя
механизъм за автоматично вписване на документи в РОП чрез използване на
приложението „Редактор на форми“, което дава възможност за автоматично въвеждане
на документи в базата данни на регистъра.
Възложителите изпращат подлежащата на публикуване информация само в
електронен вид и в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и
електронния подпис, без подаване на хартиен носител.
Упълномощените потребители ползват и безплатната електронна услуга
„Електронен подател“ (е-Sender), чрез която агенцията препраща служебно за
публикуване в ОВ на ЕС обявления за обществени поръчки. Броят на възложителите,
които са ползвали тази услугата през 2016 г. е 804. Броят на препратените документи
за публикуване в ОВ на ЕС през годината е 11393.
Публикуването на информация в РОП и в ОВ на ЕС за откритите от български
възложители обществени поръчки, по същество, представлява първата фаза от
цялостния процес на електронно възлагане на обществени поръчки – електронно
обявяване.
Друга електронна услуга е възможността за предоставяне на документацията за
участие в обществена поръчка и размяната на въпроси и отговори между възложителя
и заинтересованите лица по електронен път. Предоставянето на електронна
документация е следващ етап от електронното възлагане на обществени поръчки и
един от способите за възприемане и утвърждаване на електронната форма на
комуникация между участниците и възложителите. През 2016 г. за 112 процедури
документацията за участие е предоставена по електронен път чрез Портала за
обществени поръчки.
Една от важните функционални възможности на регистъра е бързото и разширено
търсене в неговата база данни. Чрез разширеното търсене потребителите могат да
запазват комбинация от критерии като шаблон за търсене, който може да се използва
многократно. Всяко лице може да се абонира и за получаване на автоматично
уведомление по електронна поща за публикувани документи в РОП, които отговарят
на зададените критерии в конкретен шаблон. Данните показват, че към края на
2016 г. в РОП са регистрирани 22 673 шаблона за търсене и са подадени 18 281
заявки за електронен абонамент, които се изпълняват ежедневно.
Независимо, че основното предназначение на РОП е да осигурява информация на
заинтересованите лица, той е и надежден източник на статистически данни, въз
основа на които се провежда наблюдението върху пазара на обществените поръчки.
Посредством РОП се осигурява и изпълнение на задължението на страната за
предоставяне на ежегодни статистически отчети до ЕК. Въведената в регистъра
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информация подпомага дейността и на контролните органи във връзка с подлежащи на
проверка процедури и сключени договори.
Посоченото илюстрира значението и важността на регистъра за функционирането
на системата на обществени поръчки, а оттам и на една от основните задачи на АОП –
поддържането на регистъра в техническо състояние, което позволява наличната в него
информация да е на разположение на потребителите във всеки момент.
През 2016 г. в регистъра са въведени 67 291 документа, в т.ч. 53 149 публикувани
документи, 10 987 публични покани/информации за обяви и 3 155 обобщени
информации (фиг. 28).

2016 г.

67,291

2015 г.

70,999

2014 г.

72,775

2013 г.

71,270
59,444

2012 г.
40,234

2011 г.
2010 г.

35,515

2009 г.

36,095
42,768

2008 г.
35,036

2007 г.
2006 г.

26,630
фиг. 28

Тенденция, която трябва да бъде отчетена, е непрекъснато и устойчиво
нарастване в броя на документите, изпратени с използване на електронен подпис. За
2016 г. 97,67% от документите са били въведени директно в базата данни на
регистъра от упълномощени потребители. Видно от графиката по-долу (фиг. 29),
процентът на цифрово подписаните документи бележи значителен ръст през
последните години. Този резултат се разглежда като важна предпоставка за бъдещо
развитие на следващите етапи от електронното възлагане.
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2016 г.

97.67%

2015 г.

96.03%

2014 г.

93.97%

2013 г.

87.91%

2012 г.

72.59%

2011 г.

39.00%

2010 г.

30.95%

2009 г.

20.58%

2008 г.

17.37%

2007 г.
2006 г.

8.82%
0.97%
фиг. 29

Към края на 2016 г. в регистъра се съдържат данни за 6 225 възложители и 26 360
изпълнители по договори за обществени поръчки.
През отчетния период са актуализирани 21 съществуващи образци за обществени
поръчки. АОП е предоставила на потребителите и обновена версия на
специализирания софтуер „Редактор на форми“, както и на on-line образците.
Във връзка с осъществявания от 01.09.2016 г. нов вид контрол чрез случаен избор
(чл. 232 от ЗОП и чл. 121 – 130 от ППЗОП) необходимият софтуерен продукт - Система
за случаен избор, е предоставен чрез Портала за обществени поръчки. За улеснение
на потребителите е създаден видеоклип, който илюстрира начина на попълване на
регистрационната форма за завеждане на всяка планирана поръчка в системата. През
2016 г. са подадени 3467 регистрационни форми за контрол чрез случаен избор.

Състояние на пазара на обществени поръчки в България
Обществените поръчки са инструмент за преразпределяне на значителна част от
бюджетните средства към стопанските субекти. Ето защо се очаква държавата да
управлява ефективно и прозрачно разходването на публичните средства, както и на
средствата за дейности с обществено значение. Стремежът е тази цел да бъде
постигната посредством съответната нормативна уредба и работата на ангажираните с
прилагането ѝ институции, включително администрациите на възложителите на
обществени поръчки.
Състоянието на пазара на обществени поръчки от своя страна е отражение на
общата икономическа обстановка в страната. При осъществяване на държавната
политика в областта на обществените поръчки е от особено значение да се изследват
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и познават характеристиките и обемът на този пазар, както и данните, които го
описват като специфична част от общия европейски пазар.
АОП е националният орган, в чиито функции е извършването на мониторинг на
обществените поръчки. В настоящия доклад се съдържат данни за някои от основните,
наблюдавани от агенцията, показатели, които дават представа за състоянието на този
пазар.
Първият от изследваните показатели се отнася до обема на пазара и неговата
динамика.
Общият брой на обявените обществени поръчки за 2016 г. възлиза на 10 235
(фиг. 30).
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2008 г.

7 807

7 401

2009 г.
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Друг наблюдаван показател е броят на сключените договори.

общ брой договори

стойност
валута

2016 г.

20625

2015 г.

2016 г.

2015 г.

BGN

6 215 382855

7 589 649 432

EUR

117 768 333

62 677 837

USD

1 764 731

467 312

JPY

-

35 079 850

CHF

1 932 099

20 388

GBP

25 667

36 340

23270

*В таблицата са включени и договорите, сключени в изключенията от приложното поле на
ЗОП. Стойността на договорите, сключени в чужда валута, е преизчислена в лева с използване
на валутните курсове на БНБ към 30.12.2016 г.
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Стойността на сключените през годината договори възлиза на над 6,45 млрд. лева.
Средната стойност на един договор е 312 852 лв.
Индикатор за активността на възложителите според техния тип е разпределението
на процедурите между публични възложители (по чл. 5, ал. 2 от ЗОП) и секторни
възложители (по чл. 5, ал. 4 от ЗОП). Докато публичните възложители са всички
онези, които разходват бюджетни средства, в групата на секторните се включват
дружествата, които извършват дейности с обществено значение – такива като
водоснабдяване, електроснабдяване, експлоатация на транспортни мрежи и други.
Следващата графика (фиг. 31) показва разпределението
поръчки, обявени от двете основни групи възложители.
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Съотношението между броя процедури, обявени от публични и секторни
възложители, е 82 % към 18 % в полза на публичните. Този резултат закономерно
произтича от по-големия брой публични възложители, като пропорцията в общи линии
се запазва, съпоставимо с предходния период. От друга страна обаче предвид
процентното съотношение в броя на публичните и секторните възложители (96:4) този
резултат показва средно по-голяма активност при секторните възложители.
Показателна в тази връзка е и статистиката, изнесена в таблицата по-долу. В
класацията на десетте най-големи възложители, според броя на сключените от тях
договори през 2016 г., пет са секторни възложители.

Брой
договори

Възложител
ЧЕЗ
Разпределение
България
АД
Електроразпределение - Столично АД/

-

/Старо

наименование

545

Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

442

ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД

346

Община Бургас

336
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Община Варна

333

Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ МВР

233

Столична община

227

ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН
България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование:
Електроразпределение Пловдив АД/

224

Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

221

Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/
"Свети Георги" ЕАД - Пловдив

212

Разпределението на броя процедури въз основа на техния обект – строителство,
услуги или доставки, дава представа за структурата на потребностите на
възложителите (фиг. 32).
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45%

21%

31%

47%

23%

32%

46%
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31%
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фиг. 32

Представеното разпределение през последните 11 години показва запазване на
съотношението между строителство, услуги и доставки. Традиционно най-голям е
делът на доставките, следван от услугите и строителството.

44

Агенция по обществени поръчки

Годишен доклад 2016

Следващият съществен показател за анализ е разпределението на поръчките
според вида на избраната процедура (фиг. 33).

договаряне без обявление (ЗОП
отм.), чл.18 ал. 1 т.8-10 от ЗОП
15%
договаряне с
обявление (ЗОП
отм.), чл.18 ал. 1 т.3-5
от ЗОП
3%

състезателен
диалог
0%

конкурс за
проект
0%

партньорство за
иновации
0%
публично
състезание
22%

10235

ограничена
процедура
0%
открита процедура
58%

пряко договаряне
2%

фиг. 33

Открита процедура и публично състезание са процедурите, при които всички
заинтересовани лица могат да подадат оферта. Запазва се установената през годините
тенденция за най-голям процент на процедурите, които гарантират принципа за
публичност при възлагането – откритата процедура заема 57,41% от общия брой
процедури, а публичното състезание заема 22,09%, т.е. публичните процедури заемат
около 80% от всички процедури.
По отношение оценката на значението на обявените в страната обществени
поръчки спрямо общия европейски пазар е необходимо да се представят данни за
дела на процедурите, които се обявяват и чрез ОВ на ЕС (на стойност по чл. 20, ал. 1
от ЗОП).
През 2016 г. българските възложители са обявили общо 4 336 процедури на
европейския пазар, което съставлява 42.36 % от общия брой на обявените процедури
(фиг 34).

58%
42%

поръчки на национално ниво
поръчки, обявени в ОВ на ЕС

фиг. 34
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Изводи
Въз основа на представените данни от прегледа на дейността на АОП за 2016 г.
могат да се отличат няколко важни извода, като база за развиване на бъдещите цели
на администрацията.
1. Заедно с изпълнението на основните си задачи и функции, през изминалата
година агенцията успя да реализира и голяма част от заложените мерки и
дейности от Националната стратегия за развитие на сектора на обществените
поръчки в България за периода 2014 – 2020 г. Това позволи да се отчетат като
успешно изпълнени всички договорени действия по Общо предварително
условие 4 (ОПУ4) в областта на обществените поръчки към Споразумението за
партньорство с Европейската комисия за програмния период 2014 - 2020 г.
2. Съществена част от дейността на агенцията през 2016 г. бе насочена към
подготовката, приемането и прилагането на нова нормативна уредба. АОП
изготви нов рамков Закон за обществените поръчки, в който са въведени
изискванията на новите европейски директиви в областта. Законът е приет
през м. февруари и влезе в сила от 15 април същата година. В резултат от това
България се нареди сред малкото държави членки, успели да приведат в срок
националната нормативна уредба по обществени поръчки в съответствие с
европейските изисквания.
3. В изключително кратки срокове, агенцията изработи проекти на нов Правилник
за прилагане на ЗОП, както и нова тарифа за таксите, които се събират при
обжалване на обществените поръчки. Те влязоха в сила едновременно със
закона, с което страната осигури своевременно необходимите условия за
неговото прилагане.
4. Значителна по обем дейност през отчетния период е реализирана за
осигуряване на законосъобразна и непротиворечива практика по новата
нормативна уредба. В помощ на всички заинтересовани лица, и най-вече на
възложителите, АОП изработи практическо ръководство по прилагане на
новата нормативна уредба, публикува методически указания, подготви и
предостави съответни образци на документи, задължителни за използване при
възлагането на поръчки, както и стандартизирани договори и договорни клаузи
за често възлагани поръчки.
5. През същата година агенцията засили своята функция по осъществяване на
външен предварителен контрол. С влизането в сила на новия закон са
въведени 4 вида контрол, два от които изцяло нови – тези по прилагане на
някои изключения на закона и при анексиране на договорите. Променен е
изцяло подходът за осъществяване на предварителен контрол върху основната
част от процедурите – чрез избирането им на случаен принцип, като
едновременно с това в неговия обхват са включени и техническите
спецификации. За реализиране на контрола е създаден и внедрен
специализиран софтуер за избор на процедури на случаен принцип, чрез който
технически се осигурява неговото изпълнение. Контролната функция е
допълнена с въвеждането на мониторингови проверки на обявени процедури,
изтеглени на случаен принцип.
6. Важна стъпка към централизиране на политиките в областта на методологията,
предварителния и последващ контрол в единен център е преминаването на
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агенцията от Министерството на икономиката към Министерството на
финансите. Същевременно това оказа съществено влияние върху укрепване на
административния капацитет на АОП.
7. Най-значимата дейност през 2016 г., свързана с повишаване на публичността и
прозрачността при възлагането на обществени поръчки е началото на процеса
по
изграждане
и
внедряване
на
Централизирана
автоматизирана
информационна система „Електронни обществени поръчки“. Тя ще се
реализира в рамките на няколко години и ще обхване всички етапи от процеса
на възлагане. Извършена е цялостна промяна във визията на Портала за
обществени поръчки, както и промяна в използваният специализиран софтуер
„Редактор на форми“, поради въвеждането на новите европейски изисквания.

Заключение
В заключение можем да обобщим, че изтеклата 2016 г. се определя като една от
най-успешните години от създаването на агенцията. АОП се утвърди като основен
специализиран орган, ангажиран с реализирането на националната политика в
областта на обществените поръчки. Същевременно тя осъществява ефективно
сътрудничество и взаимодействие с европейските партньори на страната.
Постигнатите резултати от успешно изпълняваните политики са причина да се
оценяват високо нейната роля и място във функционирането на системата.
В тази връзка от съществено значение за бъдещето на агенцията е продължаване
на политиката по укрепване на нейния експертен капацитет в количествен и
качествен аспект. Това може да се постигне чрез комплексни и последователни мерки
за повишаване квалификацията и материално стимулиране на служителите. Ефектите
от тези мерки ще се проявят през следващите отчетни периоди.
Като специализиран национален орган в областта на обществените поръчки, АОП
следва да продължи осъществяването на политиката по създаване на повече гаранции
за законосъобразност и ефективност при възлагането на поръчки в страната.
Основните приоритети в тази посока ще са продължаването на процеса по
практическо въвеждане на електронни обществени поръчки чрез изграждане и
внедряване на централизираната електронна платформа.
Успоредно с развитието на електронното възлагане и в допълнение към него
следва да продължи дейността по разработване и постепенно въвеждане на
стандартизирани документи, които възложителите да използват - типови документации
или части от тях, а при необходимост и утвърждаване на общи изисквания към
начините за определяне на условията в поръчките. Това ще допринесе за ускоряване
на възлагателния процес и уеднаквяване на практиката.
От съществено значение за развитието на системата на обществените поръчки е
продължаване на политиката на активно сътрудничество с органи и институции, с
функции в областта на обществените поръчки, както и със съответните служби на ЕК.

МИГЛЕНА ПАВЛОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
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