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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 19, ал. 2, т. 12 от Закона за
обществените поръчки. В него се съдържат данни и изводи, свързани с
дейността на Агенцията по обществени поръчки, целите за следващата година,
както и информация за съществените показатели, характеризиращи системата и
пазара на обществените поръчки в България през 2011 година.

Система на обществените поръчки
Системата на обществените поръчки следва да се разглежда като
съвкупност от нормативна рамка, органи, отговарящи за прилагането на
правилата за възлагане на обществените поръчки, както и отношенията между
всички лица, свързани с провеждането на процедури, изпълнението на
договорите, обжалването и контролът върху дейността на възложителите.
Характерно за системата е, че тя има отворен характер, като съществено се
повлиява от общата икономическа среда. Като нормативна рамка тя е зависима и
от ангажиментите, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.
Ефективното прилагане на нормативната уредба пък предполага правилност в
действията на широк кръг ангажирани лица. Такива, на първо място са почти
четири хиляди възложители в страната, органите за методология, предварителен,
последващ контрол и обжалване.
Централно място сред тези органи заема Агенцията по обществени
поръчки /АОП/. Тя се явява основен източник на инициативи за реализирането
на политики в областта на обществените поръчки, посредством вменените й
функции. Като представител на министъра на икономиката, енергетиката и
туризма АОП си взаимодейства със следните органи, отговорни за специфични
аспекти от цялостните политики в областта на обществените поръчки:
> Сметна палата на Република България (СП) – независим орган за
последващ контрол върху дейността на възложителите, разходващи
публични средства;
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> Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) – орган на
изпълнителната власт за последващ контрол върху дейността на
възложителите;
> Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) - 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.

СП
ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

АДФИ

КАНДИДАТИ
УЧАСТНИЦИ

АОП

ИЗПЪЛНИТЕЛИ

КЗК

НОРМАТИВНА
УРЕДБА

ВАС

Основен израз на водената политика в областта на обществените поръчки
се явява пакетът от нормативни актове, посредством който са обхванати всички
въпроси, свързани с провеждането, контрола и обжалването на процедурите. В
голямата си част, чрез тези актове са транспонирани приложимите европейски
директиви, въз основа на които са изградени основите на националната правна
рамка, която, към края на 2011 г. включва:
> Закон за обществените поръчки (ЗОП);
> Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
(ППЗОП);
> Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП);
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> Наредба за възлагане на специални обществени поръчки (НВСОП);
> Наредба за осъществяване на предварителен контрол върху
процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или
частично със средства от европейските фондове;
> Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и
инвестиционното проектиране.
Към нормативната уредба следва да се причислят и намиращите пряко
приложение регламенти на Европейската комисия, посредством които се
определят приложимите прагове за възлагане на обществени поръчки,
стандартните формуляри за публикуване на обявления и информация, и Общият
терминологичен речник, имащ за цел уеднаквяване на различните препратки,
използвани от възложителите за описание на предмета на провежданите от тях
процедури за възлагане на обществени поръчки.
Аспекти, свързани с контрола и обжалването на обществени поръчки са
развити и в Закона за Сметната палата, Закона за държавната финансова
инспекция и Закона за защита на конкуренцията.

Агенция по обществени поръчки – функции, структура и състав
Агенцията по обществени поръчки е създадена с Постановление на
Министерски съвет (МС) № 56 от 12.03.2004 година като юридическо лице, със
статут на изпълнителна агенция към министъра на икономиката, енергетиката и
туризма. Със създаването й за първи път в България се установява самостоятелна
административна структура, с ясно очертани правомощия в системата на
обществените поръчки. С акта по създаването й се изпълнява и конкретно
искане, свързано с условията по присъединяване на страната към Европейския
съюз. Съгласно него, реализирането на устойчива политика в областта на
обществените поръчки и изпълнението на ангажиментите по хармонизиране на
законодателството, налагат обособяване на отделен орган, отговорен за
постигане на горните цели. Ангажимент, който продължава да се изпълнява и
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понастоящем, доколкото директивите не са статични и налагат текущо
хармонизиране с националната правна рамка.
Агенцията подпомага министъра на икономиката, енергетиката и туризма
при осъществяване на държавната политика в областта на обществените
поръчки. Тя е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София
и e второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Издръжката на АОП е
изцяло за сметка на бюджета, тя не формира собствени приходи, като всички
услуги се предоставят безплатно. Администрацията се ръководи и представлява
от изпълнителен директор, назначен от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма, след съгласуване с министър-председателя.
Като цяло отговорностите и функциите на АОП са насочени към
осигуряване на законосъобразност при възлагането на обществени поръчки,
както и към прилагането на хоризонтална политика на общността, свързана с
ефективно разходване на публични средства, включително и тези от
европейските фондове, при спазване принципите на публичност, прозрачност и
лоялна конкуренция. Агенцията е отговорна за подготовката на проекти на
нормативни актове, разработване на методология, както и за осъществяването на
предварителен контрол за законосъобразност на обществените поръчки.
Основните функции на изпълнителния директор са регламентирани в
чл. 19, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 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.
> Обща администрация
Дирекция

"Финансово-стопанска,

административно-правна

и

информационна дейност" - осъществява финансово-счетоводната и отчетната
дейност; осигурява изпълнението на бюджета; извършва предварителен контрол
за законосъобразност при разходването на бюджетните средства; осигурява
технически дейността на изпълнителния директор и на специализираната
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администрация, както и дейностите по административно обслужване на
гражданите и юридическите лица.
> Специализирана администрация
Дирекция "Методология, анализ и контрол на обществените поръчки" –
подготвя методически указания; обобщава и анализира практиката по
прилагането на Закона за обществените поръчки; участва в разработването на
проекти на нормативни актове; осъществява предварителен контрол на посочени
в закона процедури за обществени поръчки; участва в работните групи и
заседанията на Консултативния комитет и Правителствената експертна група по
обществени поръчки към Европейската комисия.
Дирекция "Регистър и мониторинг на обществените поръчки" - изгражда
и поддържа Регистър на обществените поръчки (РОП) и Портал за обществените
поръчки; осъществява мониторинг на информацията, подлежаща на вписване в
РОП; изследва и въвежда най-добрите практики при възлагането на електронни
обществени поръчки.
В графичен вид структурата на агенцията до ниво отдел може се проследи
нагледно посредством представената диаграма:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

ДИРЕКЦИЯ
Финансово-стопанска,
административно-правна и
информационна дейност

ДИРЕКЦИЯ
Методология, анализ и
контрол на обществените
поръчки

ДИРЕКЦИЯ
Регистър и мониторинг на
обществените поръчки

ОТДЕЛ
Методология, анализ и
законодателство

ОТДЕЛ
Мониторинг на
обществените поръчки

ОТДЕЛ
Предварителен контрол

ОТДЕЛ
Информационно
обслужване на РОП
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Чрез така изградената структура се цели изпълнение на регламентираните
в законодателството правомощия. Правомощията, от своя страна, са обвързани с
целите (посочени по-долу) и могат да бъдат обобщени в следните основни
групи:
> Развитие на законодателството;
> Предоставяне на методология, подпомагане на субектите на
обществени поръчки и популяризиране на добрите практики;
> Упражняване

на

предварителен

контрол

по

прилагане

на

законодателството;
> Реализиране на вътрешно и международно сътрудничество;
> Осигуряване

спазването

на

принципите

за

публичност

и

прозрачност;
> Поддържане на Регистър на обществените поръчки и Портал на
АОП; извършване на мониторинг на информацията, подлежаща на
вписване в РОП.
Административен капацитет
Общата численост на персонала в агенцията е 65 щатни бройки, от които
56 държавни служители и 9 служители по трудово правоотношение. През 2011 г.
са проведени 11 конкурса за назначаване на държавни служители за 18 незаети
щатни длъжности. От тях 9 конкурсни процедури са приключили с назначаване
на общо 12 щатни бройки. Фактически заети към 31.12.2011 г. са 58 бройки.
Според образователната степен, служителите са разпределени, както следва: с
образователна степен магистър - 47 бр., с образователна степен бакалавър - 6 бр.,
със средно образование - 5 бр. Според вида на образованието по области:
Правни науки – 13 бр., Стопански науки – 16 бр., Технически науки – 12 бр.,
Хуманитарни науки – 10 бр., Социални науки – 2 бр. Според възрастта: между
21-30 години – 13 бр., между 31- 40 години – 24 бр., между 41-50 години - 15 бр.,
между 51-65 години - 6 бр.
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През 2011 г. във връзка с Наредбата за условията и реда за атестиране на
служителите

в

държавната

администрация

се

проведе

атестиране

на

служителите, като се осъществиха междинна и годишна среща. Изготвени са и
работни планове за индивидуално трудово изпълнение за периода 01.12.2011 30.11.2012 г.
Цели
При изпълнение на функциите на агенцията през 2011 г. са заложени
следните цели:
> Предоставяне на методология за законосъобразно прилагане на
нормативната уредба в областта на обществените поръчки и
утвърждаване на единна практика за възлагане на обществени
поръчки;
> Развитие и усъвършенстване на нормативната уредба чрез
прецизиране и опростяване на правилата;
> Актуализиране на нормативната уредба в областта на обществените
поръчки;
> Вътрешно и международно сътрудничество;
> Развитие на нови инициативи в областта на обществените поръчки;
> Публичност

и

прозрачност

на

информацията,

свързана

с

възлагането на обществени поръчки;
> Мониторинг и контрол на обществените поръчки.
Изпълнение на бюджета на АОП за 2011 г.
На основание чл. 34 от Закона за устройство на държавния бюджет,
утвърденият бюджет на Агенцията по обществени поръчки за 2011 година е
1 349 230 лв. Общият размер на разходите на агенцията за издръжка към
31.12.2011 г. е 1 326 885 лв. Изпълнението на разходите на агенцията спрямо
утвърдения план за годината е 98.34%.
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ИЗПЪЛНИНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ И ЗАДАЧИТЕ
Законодателни промени
През 2011 г. активно продължи една от най-приоритетните дейности на
Агенцията по обществени поръчки – актуализиране на нормативната уредба.
 Хармонизиране

на

нормативната

уредба

в

съответствие

с

европейските директиви и регламенти
През годината работна група от експерти на АОП изготви проект на Закон
за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП). С
него се въвеждат изискванията на Директива 2009/81/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 13.07.2009 г. относно координирането на процедурите
за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи
органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение
на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО. По този начин страната ни изпълнява
ангажимента

като

държава

член

на

ЕС

да

въведе

в

националното

законодателство новите европейски правила в областта.
С предвидените в Директива 2009/81/ЕО изисквания се създават
предпоставки за провеждане на справедливи и прозрачни процедури, като
едновременно с това се отчитат спецификите в секторите “Отбрана” и
“Сигурност”.
При транспонирането на новата директива, с проекта се въвеждат само
онези разпоредби, които произтичат от особеностите на урежданата материя и
нямат аналог или съществено се различават от действащите текстове. По-голяма
част от тях са обособени в нова самостоятелна част Трета “а” в ЗОП, а други са
въведени на съответните им систематични места в останалите части на закона.
Наред с въвеждане изискванията на директивата, с проекта са направени и някои
други промени, които целят основно прецизиране на действащи разпоредби.
Новите правила за възлагане, предвидени в този проект, ще се прилагат по
отношение на няколко групи поръчки. Те включват доставката на военно
оборудване, съобразно Общия списък на оръжията на ЕС; доставката на
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специално оборудване (т.е. свързано с класифицирана информация); поръчките
за строителство и услуги, пряко свързани с изброеното (военно и специално)
оборудване; поръчките за строителство и услуги за специфични военни цели,
както и поръчки за специално строителство и специални услуги (т.е. такива, при
които се съдържа класифицирана информация).
Със законопроекта са регламентирани нови изключения, при които ЗОП
няма да се прилага за някои договори в областта на отбраната и сигурността.
Тези изключения съответстват напълно на предвидените в Директива
2009/81/ЕО.
На 7 декември 2011 г. на свое заседание Министерският съвет прие с
решение предложения законопроект, същият бе приет през 2012 г. и от
Народното събрание.
Агенцията е представена на експертно ниво и в работата на сформираната
през 2011 г. работна група за въвеждане в националното законодателство на
Директива 2011/7/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета относно борбата
със забавяне на плащането по търговски сделки. Успешното и бързо въвеждане
на директивата ще даде отражение върху правилното функциониране на процеса
на възлагане на обществени поръчки в България.
 Развитие на нормативната база във връзка с провеждане на
държавната политика в областта
Независимо от горното, експертна група от АОП разработи и проект на
Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
(ЗИДЗОП). Законопроектът е изготвен в изпълнение на Концепцията за промени
в законодателството по обществени поръчки през 2011 г., приета от
правителството на 12 януари 2011 г. Чрез промените, предложени със
законопроекта се реализират по-голяма част от мерките в концепцията на
правителството.
През ноември 2011 г. Народното събрание прие ЗИДЗОП. Законът е
обнародван в ДВ бр. 93 и влиза в сила на 26 февруари 2012 г. Очакваният ефект
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от направените промени е подобряване процеса на възлагане на обществени
поръчки и повишаване ефективността на усвояване на средства от европейските
фондове.
Една от основните промени е свързана с намаляване броя на режимите и
вида на процедурите, чрез които се възлагат поръчките в страната. Отмени се
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и отпаднаха процедурите,
предвидени в нея.
Пряка и непосредствена последица от отпадането на тези процедури е
намаляване на броя и вида на приложимите образци за обществени поръчки.
Заедно с отпадането на задължителните публикации в “Държавен вестник” се
постига съществено административно облекчение за възложителите на
обществените поръчки, без да се засяга публичността.
В новия закон се съдържат множество промени, чрез които се цели
развитите на разпоредбите му, като по-важните от тях обхващат:
> възможност за промяна на обявените условия в процедурата в срок
до 14 дни от нейното откриване;
> нови основания за анексиране на договорите за обществени
поръчки;
> изрично регламентиране на отношенията между възложителя и
комисията за провеждане на процедурата;
> допълнителни правилата за участие в процедури за възлагане на
обществени поръчки на обединения, които не са юридически лица;
> прецизиране на правилата относно критериите за подбор и
показателите за комплексна оценка, с цел избягване на често
допускани грешки в практиката и поставяне на дискриминационни
условия;
> нови възможности за обжалване на някои действия и бездействия на
възложителя - самостоятелно се обжалват отказът да се предостави
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или изпрати документация, да се дадат разяснения по нея, да се
приеме оферта или заявление за участие и други.
> промени в правомощията на Агенцията по обществени поръчки предвижда се значително разширяване в обхвата на предварителния
контрол.
 Инициативи в областта на екологията (зелени обществени поръчки)
През 2011 г, агенцията продължи политиката за популяризиране на
практиките по възлагане на дейности, с отчитане на ефекта върху околната
среда, и стимулиране развитието на иновативни продукти. С активното участие
на представители на АОП междуведомствена работна група е разработила
Национален план за зелените поръчки. Планът е приет от Министерския съвет
като част от националната политика, насочена към популяризиране на зелените
обществени пръчки и като един от инструментите, чрез който се увеличава
пазарът на екологични продукти и услуги, насърчават се еко-иновациите и
конкурентоспособността на икономиката.
 Други инициативи
В изпълнение на функциите на Агенцията, през 2011 г. са изготвени и
становища по други четири проекта на нормативни актове:
> проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
българските лични документи;
> проект на Закон за публично-частното партньорство;
> проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за социално
подпомагане;
> проект на Наредба за проектиране на строителни конструкции на
сгради и строителни съоръжения чрез прилагане на Евро-кодовете.
Изразено е и становище по постъпилите през месец май 2011 г.
предложения от национално представените организации на хора с увреждания за
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промени в ЗОП, свързани с възможностите на тези лица да участват в процедури
за възлагане на обществени поръчки.

Методическа помощ
Друга важна функция на Агенцията е посветена на методическата помощ,
която се оказва на всички субекти, които имат отношение към възлагането и
изпълнението на обществени поръчки. Посредством тази дейност Агенцията
утвърждава

единна

и

непротиворечива

практика

по

прилагане

на

законодателството. Реализирането на методическата функция обхваща няколко
основни направления:
 Отговори на писмени запитвания
Основен способ за оказване на методическа помощ е предоставянето на
указания чрез отговори на писмени запитвания. Предимство на тази форма на
комуникация е, че отговорът има характер на официално изразена гледна точка.
В изпълнение на заложените цели, през 2011 г. в АОП са изготвени 267
отговори и становища по писмени запитвания, касаещи широк спектър от казуси
по прилагане разпоредбите на закона и подзаконовите нормативни актове.
По отношение броя на писмата се наблюдава лек спад в сравнение с
предходната година. Що се отнася до естеството на запитванията, тенденцията за
поставяне на сложни казуси, които изискват задълбочено изследване се запазва.
Голяма част от отправените въпроси са свързани с отделните етапи от
възлагането на процедури за обществени поръчки, за чието изпълнение се
разходват

средства

от

европейските

фондове.

Не

малка

част

заемат

запитванията, насочени към различни аспекти на изпълнението на договорите за
обществени поръчки, възможностите за тяхното изменение и прекратяване.
Анализът на постъпилите запитвания показва, че относно активността на
възложителите се запазват показателите от предходната години. Най-много
въпроси

са

зададени

от

администрацията

на

централните

органи

на

изпълнителната власт, следвани от кметовете на общини и секторните
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възложители. Не са редки и случаите на запитвания от кандидати, участници и
изпълнители на обществени поръчки.
 Публикации на Портала за обществени поръчки
Относно най-често задаваните въпроси се изготвят методически указания,
които са общодостъпни за всички заинтересовани лица посредством портала на
АОП. През 2011 година са публикувани следните указания:
> стойностните прагове на обществени поръчки, при които следва да
се изпраща информация в Официален вестник на Европейския
съюз;
> повторно провеждане на процедура на договаряне без обявление по
реда на чл. 90, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки;
> законосъобразност

на

изисквания

относно

размера

на

коефициентите за ликвидност като показатели за икономическото и
финансовото състояние на участници в процедури за възлагане на
обществени поръчки;
> прилагане на чл. 70, ал. 1-3 от Закона за обществените поръчки;
> изпращане на информация за сключено рамково споразумение, за
сключен договор и на информация за изпълнението на договор за
обществена поръчка;
> срок за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка;
> възможност за сключване на договор за обществена поръчка при
обжалване на процедура с обособени позиции.
 Преки консултации
Друга предпочитана форма за оказване на методическа и практическа
помощ на субектите на обществени поръчки е провеждането на преки
консултации. Този способ на подпомагане позволява да се обсъдят комплексно
всички относими към случая факти и обстоятелства, при казуси с висока степен
на сложност. Поради това интересът към консултативните срещи е много голям.
13
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През отчетния период в Агенцията са проведени над 100 консултации. В
преобладаващите случаи инициатори на срещите са били представители на
централната и местна администрация – министерства, някои общини, както и
кандидати и участници в процедури.
Обект на най-много дискусии с възложители са били законосъобразното
прилагане на основанията за договаряне и осъществения от АОП предварителен
контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или
частично със средства от европейските фондове. Разисквани са теми, свързани с
критериите за подбор, методиката за оценка на офертите, основания за
отстраняване от участие в процедурите и различни специфични казуси.
 “Гореща” телефонна линия
Поддържаните от Агенцията дежурни телефонни линии са друго средство
за оказване на методическа подкрепа. Посредством тях е възможно получаване
на бързо и адекватно съдействие за разрешаване на възникналите въпроси, при
установяване на проблем, изискващ получаване на спешни насоки за правилното
прилагане на законовата и подзаконовата нормативна уредба. Това налага тази
форма за административно обслужване, като предпочитана и най-често
използвана от всички субекти, които имат отношение към възлагането и
изпълнението на обществени поръчки. Предоставени са две независими линии –
за въпроси по прилагането на законодателството и за консултации, касаещи
образците и приложния софтуер за попълването им, както и информация,
подлежаща на публикуване в РОП.
През 2011 година са регистрирани общо 5315 обаждания, от които 2215 с
искане за практически и 3100 за методически указания. В сравнение с данните от
2010 г. се наблюдава намаляване на регистрираните обаждания, което може да се
обясни с вече натрупания методически и най-вече практически опит от страна на
възложителите.
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РМОП

Общо обаждания

2011

3100

2215

5315

2010

3345

4255

7600

2009

3307

3623

6930

2008

2706

2930

5636

2007

2714

2880

5594

Прегледът на данните показва, че най-многобройни са запитванията,
постъпили от общините – около 35 %. Други потребители, които активно
използват горещата телефонна линия, са министерствата (7 %), секторните
възложители (8 %), лечебните (8 %) и учебните заведения (6 %), а също и
участници в конкретни процедури (7 %). Разискваните казуси по ЗОП обхващат
66 % от запитванията, а по НВМОП 19 %, като в повечето случаи, в рамките на
едно обаждане се обсъждат по няколко въпроса. Данните показват, че
възложителите най-често задават въпроси свързани с прилагането на чл. 47 и
чл. 68 от ЗОП и на разпоредбите, касаещи обжалването и контрола на
обществените поръчки. Коментирани са и казуси свързани с определянето
размера на гаранциите, документите необходими за сключването на договор за
обществена поръчка, възлагането на поръчки по реда на чл. 2 от НВМОП и
други.
Заключението по отношение реализиране функцията за методическа
помощ е, че през 2011 г. агенцията, чрез изготвените писмени отговори,
предоставените консултации на горещите телефонни линии и проведените
срещи, е указала подкрепа на отделните участници в процеса на възлагане,
приблизително 5700 пъти или между 22 – 23 пъти средно дневно. Данните
показват, че възложителите на обществени поръчка в най-голяма степен се
ползват от тази помощ. Като се вземе предвид фактът, че в България са
регистрирани малко над 3000 (броят обаче непрекъснато расте) възложители
може да се установи, че средно статистически, един възложител е търсил
помощта на АОП приблизително 2 пъти през годината.
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Контрол на обществените поръчки
Предварителен контрол върху обществени поръчки, финансирани със
средства от Европейските фондове
Наличието на планирани бюджетни и извънбюджетни средства, както и
осигуреното европейско финансиране за инвестиционни и социални проекти,
посредством ясни и публично оповестени механизми, насочи вниманието и
усилията на икономическите субекти към участие в процедури за възлагане на
обществени поръчки. Това от своя страна оживи значително пазара на
обществените поръчки. В тази връзка, предварителният контрол върху
процедури, финансирани с европейски средства, осъществяван от АОП, се явява
способ за подпомагане възложителите в процеса на законосъобразното възлагане
и разходване на публични средства.
През 2011 година обект на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 от
ЗОП са били 104 проекта на документации, което е с 28% повече от изготвените
становища за предварителен контрол на проекти на документации за обществени
поръчки през 2010 година.
Налице е промяна в обхвата на проверените процедури през отчетната
година спрямо данните от 2010 година. Най-висок дял заемат процедурите,
финансирани със средства по оперативна програма “Регионално развитие” с
31%, следвана от оперативна програма “Транспорт” с 20% от всички проверени
проекти на документации. При съпоставяне с данните от 2010 година се
установи, че през 2011 година се е увеличил делът на оперативна програма
“Техническа помощ” и оперативна програма “Конкурентоспособност”. Както
през 2010 година, така и през 2011 година, обществените поръчки, финансирани
по ОП “Транспорт”, имат най-висока обща стойност спрямо обществените
поръчки, финансирани по останалите програми.
Обективната оценка относно отчета на дейността изисква да се отбележи,
че обемът процедури, върху които е упражнен този контрол, зависи както от
напредъка на всяка от оперативните програми и одобрените за финансиране
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проекти, така и от подготовката на бенефициентите за усвояване на европейски
средства чрез възлагане на обществени поръчки.
В зависимост от обекта на обществените поръчки, през 2011 година се
констатира, че най-голям дял заемат процедурите за предоставяне на услуги –
57%, следвани от процедурите за строителство – 29% и тези за доставки - 15%.
В сравнение с данните от 2010 година, броят на процедурите с обект
“строителство”, обхванати от предварителния контрол е намалял, а броят на
процедурите с обект “услуги” е нараснал. Прави впечатление, че броят на
процедурите с обект “доставки” се е увеличил четири пъти спрямо 2010 година,
като най-значимите от тях са свързани с доставка на медицинско оборудване,
автобуси и тролейбуси.

От

направеният

анализ

относно

възложителите,

представили

документации на процедури за извършване на предварителен контрол, се вижда,
че най-значим е делът на министерствата с 29 броя процедури за извършване на
предварителен контрол. На следващо място са агенциите с 23 броя процедури за
2011 година. Най-голяма активност сред възложителите е проявила Агенция
“Пътна инфраструктура” с 19 представени документации. Прави впечатление, че
за първи път документации на процедури за извършване на предварителен
контрол са представили и болнични заведения (УМБАЛ “Свети Георги” и
УМБАЛ “Свети Иван Рилски”).
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През 2011 година при осъществяването на предварителния контрол
възложителите, попадащи в неговия обхват показват значително по-добро
познаване на законодателството в областта на обществените поръчки спрямо
предходната година. Заедно с горното, трябва да се отчете и фактът, че при
подготовка на процедурите се наблюдават затруднения с прилагането на отделни
разпоредби на закона. Някои от най-често констатираните несъответствия при
изготвяне на проекти на документации за участие в процедури за възлагане на
обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове са:
> включване на субективни (неизмерими) показатели за оценка на
офертите, без в методиката да се съдържат точни указания за
определяне на оценката по съответния показател;
> използване на формули в методиката за оценка на офертите, водещи
до получаване на най-високи оценки от оферти, които не са с найдоброто предложение за дадения показател;
> допускане в методиката за оценка на офертите за един показател да
се дава различен брой точки в диапазон “от – до”, за едно и също
качество на техническите предложения;
> допускане в методиката за оценка на офертите комисията да
оценява оферти, които не отговарят в пълна степен на изискванията,
поставени от възложителя, вместо да бъдат отстранявани от участие
в процедурата (чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП);
> определяне на необосновано завишени, спрямо предмета и
стойността на обществената поръчка, изисквания за икономическо и
финансово състояние, технически възможности и квалификация на
кандидатите и участниците;
> формулиране

на

ненужни,

обикновено

административни,

изисквания към участниците, чието удостоверяване реално не
оказва влияние върху годността на лицата да участват в
процедурата.
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Продължават и пропуските, допуснати от възложителите поради
подценяване или пренебрегване на информация, която е съществена за
кандидатите и/или участниците в процедурата. Към тези грешки могат да се
причислят:
> планиране провеждането на процедура, без за същата да е
публикувано предварително обявление (чл. 23 и чл. 45а от ЗОП);
> липса на съществена информация в обявлението за обществена
поръчка, чието наличие е задължително по закон (чл. 25, ал. 2 от
ЗОП), като например: количество или обем на поръчката, условия и
начин на плащане, информация относно обособените позиции,
показатели за оценка на офертите и други;
> несъответствие между минималните изисквания към участниците,
посочени в обявлението и съдържащите се в документацията.
Следва да се отбележи, че през отчетния период, проверените проекти на
документации се отличават с ясна структура на съдържанието и логична
последователност на предоставената информация. В по-голямата част от тях са
включени, или взети под внимание, препоръките и указанията, дадени от АОП,
във връзка с предходни процедури на възложителя, върху които е бил упражнен
предварителен контрол. Тези резултати показват по безспорен начин ефекта от
осъществявания

контрол

–

както

за

законосъобразното

обявяване

на

процедурите за възлагане на обществени поръчки, така и като своеобразен
методически способ за подпомагане на възложителите.
През 2011 година осъществяването на предварителен контрол върху
процедури, финансирани напълно или частично със средства от европейските
фондове по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП се утвърди като значима и навременно
отредена функция на АОП. Това от своя страна даде на възложители, съобразили
се с констатациите и препоръките на АОП, разумна увереност, че процедурите,
преминали предварителен контрол, ще бъдат открити и проведени в
съответствие с изискванията на закона.
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За отчетения период се извърши проверка на проектите на документации
за провеждане на процедури за избор на изпълнител на едни от най-големите
инфраструктурни и строителни проекти от национално значение, отличаващи се
със сложни дейности и изискващи сериозни по обем инвестиции, като
“Проектиране и строителство на инсталация за биологично третиране на
площадка в “Хан Богров”, “Проектиране и строителство на завод за Механичнобиологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF – гориво”,
“Изготвяне на цялостна логистика на обучението на персонала от центровете за
спешна медицинска помощ”, “Проект за разширение на метрото в София: II етап
- I диаметър, участък бул. “Цариградско шосе” /МС19/ - ж.к. Дружба - Летище
София /МС23/”, “Допълнително проектиране и изграждане на строеж:
Автомагистрала “Струма” ЛОТ 4, участък “Сандански – Кулата” от км 423+500
до 438+500” и други.
В резултат на осъществения предварителен контрол са извършени
проверки на процедури с обща прогнозна стойност над 1 800 000 000 лв.,
свързани с общественозначими проекти, чиято реализация е от първостепенно
значение за националната икономика.
Постигнатите резултати през 2011 година са свързани с:
> по-висока степен на компетентност от страна на възложителите към
подготовката и обявяването на процедурите за възлагане на
обществени поръчки;
> повишаване на ефективността на управлението на процесите по
възлагане на обществени поръчки и при законосъобразното
разходване на публичните средства;
> даване на конкретни указания и практически препоръки към
управляващите органи, междинните звена и възложителите по
отношение на допусканите грешки и несъответствия при изготвяне
на документациите за възлагане на обществени поръчки, както и
препоръки за тяхното отстраняване;
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> повишаване на експертното ниво на служителите на АОП,
отговорни за контрола и изготвянето на докладите за съответствие
между проекта на документация с изискванията на закона.
Най-същественият резултат от изпълнение на тази функция е, че АОП се
утвърждава като гарант за защита на обществения интерес. Предвид факта, че
предварителният контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП обхваща такива
обществени поръчки, към чието възлагане и изпълнение има засилен обществен
интерес, с основание може да се твърди, че тази функция в голяма степен
способства за ефективното и правомерно усвояване на европейските средства.
Контрол върху процедури на договаряне без обявление
През 2011 година са обявени 261 процедури на договаряне без обявление,
които са обект на предварителен контрол. Посочения брой процедури показва
ръст с 30% спрямо 2010 година. Но видно от графиката по-долу се наблюдава
запазване на тенденцията броят на договарянията през 2010 година и 2011
година да съставляват 5 % от общия обем процедури, проведени по реда на ЗОП.

От проверените през 2011 година общо 261 процедури на договаряне без
обявление в 82% от случаите е изразено становище, че изборът на процедурата е
законосъобразен. За предходната 2010 година Агенцията е приела избора на
възложителя за правно обоснован при 66%, а за 2009 г. при 54% от процедурите.
Видно от изложеното е налице трайна тенденция към увеличаване броя на
законосъобразно възложените обществени поръчки чрез този вид процедура.
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процедурите

според

използваното

от

възложителя правно основание е видно от следната диаграма:

Относно избора на включените в ЗОП основания за провеждане на
договаряне без обявление се установи, че възложителите най-често се позовават
на условията на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Прилагането на тази разпоредба
предполага наличие на авторски, други права на интелектуална собственост или
изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт.
Делът на договарянията, за които обективно са били налице тези условия заема
60%. В сравнение с 2010 година (42 %) този процент е нараснал чувствително.
Това се дължи на факта, че една съществена част от възлаганите обществени
поръчки е за дейности, чието изпълнение е уредено в специален нормативен акт
(напр. Закон за авторското право и сродните му права, Закон за енергетиката и
други).

Използването

на

това

правно

основание

е

индикатор

за

законосъобразност, тъй като в повечето случаи, то е обвързано с факти и
обстоятелства, които обективно подлежат на проверка. Тази особеност
способства за коректното прилагане на условието по чл. 90, ал. 1, т. 3 от закона.
Данните през 2011 г. показват, че в 13 % от обявените договаряния
възложителите са се позовали на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП. За предходната 2010 г.
дела на този вид процедури възлиза на 28 % от общия брой на процедури на
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договаряне без обявление, т.е. има тенденцията за намаляване броя процедури,
мотивирани с посоченото правно основание.
Този факт е индикатор, че е внесена необходимата яснота сред
възложителите във връзка със строго ограничените обстоятелства, чието наличие
позволява да се пристъпи към договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т.8 от
ЗОП. Предвид изложеното се налага извода, че посредством изготвените от
Агенцията становища е постигната по-висока степен на отговорност при
съблюдаване и преценка на условията за откриване процедури по посочения ред.
Има тенденция за запазване обема на процедурите на договаряне на
основание чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП, свързани с възникване на “непреодолима
сила”. Данните сочат, че през 2010 година 15 % от договарянията са обявени по
този ред, докато през 2011 година те са 17%.
Във връзка с гореизложеното може да се направи изводът, че
осъществяването на предварителния контрол постига основната цел на
възприетия превантивен подход, а именно, намаляване и ограничаване случаите
на използване процедура на договаряне без обявление, освен в разрешените от
закона случай.
Също така следва да се отбележи, че общо за тригодишния период (от
началото на 2009 г.), през който АОП извършва предварителния контрол на
процедурите на договаряне без обявление, са публикувани общо 725 бр.
становища. Възможността за публичен достъп и изключително широкият кръг от
факти, обстоятелства и доказателства, коментирани и анализирани в процеса на
проверка, позволи на възложителите още на етапа преди откриване на
процедурата да разполагат с необходимата информация по отношение сходни
фактически обстановки по договаряния, открити от други възложители, както и
за конкретните констатации на АОП по вече проверени договаряния. Отчетените
резултати обосновават необходимостта изпълнението на тази дейност да
продължи с цел преодоляване риска от въздействие и проявление на
корупционни механизми, характерни за този вид непрозрачни процедури.

23

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2011

Обжалване
Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки има и
редица други правомощия, чрез които се цели защита на обществения интерес. В
изпълнение на тези правомощия изпълнителният директор:
> сезира компетентните органи за упражняване на контрол по
спазването на закона;
> при получен сигнал може да обжалва пред Комисията за защита на
конкуренцията решения за откриване на процедури, с които са
одобрени обявления, съдържащи условия или изисквания, които
дават предимство или необосновано ограничават участието на лица
в обществените поръчки;
> обобщава практиката на контролните органи и на органите,
отговорни за обжалването на обществените поръчки, така че
нормативната уредба адекватно да отговори на обществените
очаквания.
Обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията
През изминалата отчетна година подадените до АОП жалби и сигнали за
допуснати нарушения в процедури за възлагане на обществени поръчки са
133 бр. Независимо, че са подадени по-малко на брой жалби и сигнали, в
сравнение с подадените през 2010 година 155 сигнала, интересът на бизнес
средите не е намалял. Тази статистика потвърждава тенденцията отчетена и от
предходните години, че бизнесът все по-активно ползва предоставените му
законови възможности за защита на своите права и интереси. Само за около
16 % от внесените жалби и сигнали, АОП е установила, че са налице основания
за упражняване на правомощието да се обжалва решението на възложителя за
откриване на процедурата поради допуснати дискриминационни изисквания.
В случаите, при които е установено, че има основателни съмнения за
нарушения на закона, установени на етапа на изпълнението, същите са
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изпратени на АДФИ за последващ контрол. Когато е преценено, че твърденията
в тях са неоснователни, е изготвен отговор до жалбоподателя.
През 2011 година, в резултат на получените жалби и сигнали, Агенцията е
подала 21 жалби до КЗК срещу решения на възложители за откриване на
процедури, с които са одобрени обявления, съдържащи условия или изисквания,
които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в
обществените поръчки. По-съществените нарушения, послужили като основание
да се сезира органът по обжалване са:
> несъобразени със стойността на поръчката изисквания относно
икономическото и финансово състояние на участниците (наличие на
печалба в определен размер за всяка от предходните три години,
неправомерно определен общ или минимален оборот, несъобразен
със стойността на поръчката за всяка от последните три финансови
години; наличие на финансов ресурс или достъп до кредитна линия
в размер, равен на общата стойност на поръчката и други);
> изискване лицата, които ще изпълняват поръчката да са наети само
по трудово правоотношение без да се допуска възможност да са
наети и по граждански договор;
> необосновано завишени изисквания спрямо изпълнените договори
от участника;
> необосновано завишени изисквания спрямо лица от ръководния
екип на участника, ангажиран в изпълнението на поръчката;
> необосновано изискване за доказване на опит при изпълнение на
договори, финансирани от предприсъединителни програми и
фондове, международни институции и програми на ЕС;
> изискване на прекомерен брой референции;
> включване на показатели в методиката за оценка на офертата, които
дават широки възможности за субективизъм при оценяването.
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Резултатът от обжалването показва, че КЗК е уважила 12 от подадените
жалби и само в 5 от случаите се е произнесла в полза на възложителите, като е
установила, че не са налице нарушения в процедурата. По останалите 3 жалби
КЗК не се е произнесла по същество, поради факта, че преди това възложителят
е прекратил процедурата. Една от жалбите не е разглеждана от КЗК поради
недопустимост.

В

4

от

случаите,

в

които

КЗК

е

отменила

като

незаконосъобразни решенията на възложители, същите са обжалвани пред ВАС
и са завършили в полза на АОП.
Обобщаване на практиката за извършената контролна дейност и за
обжалване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.
През отчетния период са обработени общо 279 одитни доклади, които
съдържат информация за повече от 1400 проверени процедури. Анализът на
установените от контролните органи нарушения показва, че все още е налице
необходимост от осигуряване на ресурс за засилване на методическата функция
и тази на предварителния контрол.

Подпомагане на субектите на обществени поръчки
 Организиране и провеждане на обучения
Когато се анализира извършеното от АОП през отчетната година, трябва
да се има предвид мястото, отредено на обученията и консултациите в общата
функционална рамка на Агенцията. Това е необходимо условие, за да се направи
коректна и цялостна оценка на изпълнението на дейността, доколкото наличният
експертен състав на администрацията на АОП е бил натоварен и с редица други
задачи, често пъти от първостепенна важност. В тази връзка, проведените 14
обучения през 2011 г., в които експерти на Агенцията са взели участие като
лектори, показват обективните възможности за оказване на методологическа
помощ на субектите на обществените поръчки чрез този формат.
Преглед на проведените през отчетния период семинари показва, че
голяма част от тях са с практическа насоченост. Като такива могат да се откроят
следните обучения:
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> “Практически въпроси по възлагането на обществените поръчки” –
Център за развитие на човешките ресурси към Министерство на
труда и социалната политика, месец март 2011 г.;
> “Регистър на обществените поръчки. Електронен подпис и неговото
приложение при изпращане на документи за вписване в РОП” –
организатор Център за развитие на човешките ресурси към
Министерство на труда и социалната политика, месец март 2011 г.;
> “Обучение за нуждите на служителите на ДП “РВД” – месец юни
2011 г.;
> “Проблеми при откриване на процедури за възлагане на обществени
поръчки” - организатор Комисия за регулиране на съобщенията,
месец юли 2011г.
Видно от посочените теми, определени са нови потребности от страна на
обучаваните лица, произтичащи от тяхната непосредствена отговорност в
процеса по възлагане на обществени поръчки. Установеното дава основание да
се счита, че организираните през годините от Агенцията обучения, семинари и
консултации са постигнали основната си цел – познаване на нормативната
уредба в областта на обществените поръчки. На дневен ред е необходимостта от
доразвиване и надграждане на уменията за разбиране и прилагане на
съдържащите се в законодателството разпоредби.
През периода АОП взе участие в инициативата на Британското посолство
в Р. България относно популяризиране практиката на възлагане на зелени
обществени поръчки, редом с други местни и международни организации,
където представи Националния план за зелени обществени поръчки за периода
2014-2020 г.
През 2011 година експерти на АОП взеха участие и в семинар,
организиран от Европейската Комисия на тема: “Социални аспекти при
възлагането на обществени поръчки”. В рамките на събитието се проведе
практическо занимание, чиято цел е да се предложат конкретни идеи и решения
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относно включването на социални критерии за подбор на участници в процедури
за възлагане на обществени поръчки.
Агенцията е излъчила свой представител и в 21-то заседание на работна
група по електронни обществени поръчки на тема “Зелена книга за електронните
обществени поръчки; електронни подписи; ИКТ стандарти; e-CERTIS”,
организирано от Генерална дирекция “Вътрешен пазар и услуги” към
Европейската комисия.
През отчетния период са проведени и няколко вътрешни обучения за
служителите на АОП, във връзка с подготвяните изменения и допълнения на
Закона за обществените поръчки – за нуждите на дирекция “МАКОП”.
Специализирано обучение относно използването на електронен подпис при
изпращане и публикуване на документи в Регистъра на обществените поръчки, и
в Официален вестник на Европейския съюз е проведено за служителите на
дирекция “РОП”.

ВЪТРЕШНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Взаимодействие с други институции
През 2011 г., Агенцията по обществени поръчки се утвърди като търсен
партньор при взаимодействие с други институции относно провеждането на
дискусии, участие в работни групи и кръгли маси за оказване на съдействие при
коментиране на въпроси от областта на обществените поръчки.

Работни групи
През

годината

междуведомствени

АОП

работни

е

представлявана

групи,

като

в

участва

състава
в

на

различни

качеството

й

на

администрация, ангажирана с управлението на системата на обществените
поръчки в Република България. Като по-важни могат да бъдат посочени
следните събития:
> работна група във връзка с обсъждане на промени в ПМС 112 за
създаване на ЦООП;
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на

Директива

2009/81/ЕО

за

обществени поръчки в областта на отбраната;
> организираната от МОСВ и МИЕТ работна група за стимулиране
навлизането и развитието на устойчив транспорт, в т.ч. и на
електромобилите в България;
> работна група по въвеждане на Директива 2011/7/ЕС относно
борбата със забавяне на плащането по търговски сделки;
> работна група по икономика и статистика към ЕК;
> работна група за хоризонтална мрежа от експерти за разглеждане на
казуси при налагане на финансови корекции’;
> междуведомствена работна група (МОСВ, МИЕТ, МФ, МТСП,
МТИТС, МРРБ, АОП, Агенция за енергийна ефективност, ЦООП)
за зелени обществени поръчки;
> работна група за обсъждане на ЗИДЗДФИ;
> работна група за възлагане на обществени поръчки във връзка с
изготвяне на Държавния военновременен план.
Агенцията по обществени поръчки излъчи свои представители и в състава
на междуведомствена работна група № 19 “Регионална политика и координация
на структурните инструменти” към Съвета по европейски въпроси. Водеща
организация на групата е Администрацията на Министерски съвет.
Във връзка с проект за изменение на Финансовия регламент № 1605/2002
г. на Съвета, приложим за общия бюджет на Европейските общности, през месец
февруари 2011 г. Агенцията предостави официално писмено становище и
препоръки относно частта за възлагане на обществени поръчки.
Обект на продължително обсъждане и коментари в рамките на групата бе
и предложението за изменение на чл. 77 на Регламент 1083/2006 във връзка с
временното увеличаване на съфинансирането от Европейските фондове за
държавите, които са най-засегнати от финансово-икономическата криза и към
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момента получават финансова помощ по програма от Европейския механизъм за
финансова стабилизация.

Кръгли маси
През годината АОП участва и в кръгла маса, организирана от
“Национално сдружение на общините в Република България – Актив” ЕООД. На
форума е обсъдено как да се предпазим от нередности и финансови корекции
при провеждане на процедури за обществени поръчки.
Представители на агенцията участваха и в кръгла маса организирана от
Камарата на строителите в България, на която се поставиха въпроси, свързани с
проблемите и очакванията на сектора.

Комитети за наблюдение
Експерти от Агенцията по обществени поръчки са включени като членове
и наблюдатели в Комитетите за наблюдение на Националната референтна рамка
и оперативните програми “Транспорт”, “Околна среда”, “Административен
капацитет”, “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
2007-2013 г.” и “Развитие на човешките ресурси”.

Тристранни срещи
И през изминалата година продължи успешното сътрудничество на АОП с
органите на АДФИ и Сметната палата. На тристранни срещи бяха разгледани
конкретни практически казуси, възникнали при прилагане на законодателството
в областта на обществените поръчки. През 2011 г. са проведени две такива
срещи, като са разгледани теми, свързани с провеждане на процедури от ЦООП
и въпроси, свързани с разделяне на обществени поръчки.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
При изпълнение на своите правомощия, Агенцията по обществени
поръчки си сътрудничи активно с Европейската комисия и множество
чуждестранни организации. Това сътрудничество обичайно се осъществява под
формата на участия в двустранни срещи, работни групи и конференции, диалог с
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институции от държавите-членки на ЕС и реализиране на проекти с
международно участие.
Основно място в международната дейност на АОП има взаимодействието
с Европейската комисия. През 2011 г. представители на Агенцията взеха участие
в пет заседания на Консултативния комитет по обществени поръчки,
подпомагащ ЕК при разработването и прилагането на политиките в тази област.
Наред с това, АОП е представена на две заседания на работната група по
икономика и статистика към Генерална дирекция “Вътрешен пазар и услуги” на
ЕК. През отчетния период Агенцията участва и в срещи с експерти на ЕК в
рамките на мисия за оценка на напредъка на България по механизма за
сътрудничество и проверка.
Активният диалог с ЕК през годината се осъществява и посредством
двустранни срещи на служители от двете институции. С оглед изясняване
прилагането на директивите в областта на обществените поръчки и във връзка с
въвеждане изискванията на Директива 81/2009/ЕО, са проведени две срещи с
представители на Главна дирекция “Вътрешен пазар и услуги” към Европейската
комисия.
Агенцията по обществени поръчки участва активно и в инициативите на
Европейската комисия, поставящи акцент върху потенциала на обществените
поръчки за постигане на цели на други политики (в областта на екологията и
устойчивото развитие, социалната политика, насърчаване на иновациите,
стимулиране на МСП и др.). Основно значение в тази насока имат събитията,
целящи насърчаване на зелените обществени поръчки. Представител на
Агенцията присъства на заседание на работната група за зелени обществени
поръчки и на конференция за устойчиво възлагане на обществени поръчки,
проведени във Варшава.
Предвид голямото значение на информационните и комуникационни
технологии за постигане на целите на европейските политики в областта и с
оглед функциите на Агенцията по поддържане на РОП, едно от значимите
направления в международната дейност на АОП е сътрудничеството в областта
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на електронните обществени поръчки. Агенцията е представена на две заседания
на работната група по електронни обществени поръчки към ЕК и две заседания
на работната група към Службата за публикации на ЕС. На състоялата се през
месец ноември европейска конференция по развитието на електронните
обществени поръчки, проведена в Унгария, представител на Агенцията
представя българския опит в тази област. Служител на АОП взема участие и в
събитие на ЕК, посветено на възлагането на обществени поръчки в областта на
ИКТ.
Като активен участник в европейския диалог в областта на обществените
поръчки, Агенцията си сътрудничи и със страни извън ЕС, които са с
проевропейска ориентация. През месец юни 2011 г. АОП е домакин на работно
посещение на украинска делегация от Министерството на икономическото
развитие и търговията на Украйна и от Антимонополния комитет. На срещата са
коментирани

въпроси,

свързани

с

транспонирането

на

общностното

законодателство по обществени поръчки, предварителния контрол, упражняван
от АОП и възможностите, които предлага РОП.

ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
С цел постигане на по-ефективен резултат в популяризиране на зелените
поръчки, през 2011 г. усилията на АОП се насочиха към изготвянето и
приемането на национален стратегически документ в областта.
Във връзка с възлагането на обществени поръчки с екологични
изисквания, в началото на годината на портала на Агенцията беше публикувано
допитване до широк кръг заинтересовани лица.
На 13 октомври 2011 г., с Протокол № 38 на Министерски съвет бе приет
Национален план за действие за насърчаване на зелените обществени пръчки за
периода 2012-2014 г.
Националният план е първият стратегически документ, който поставя
началото на провеждане на национална политика, насочена към стимулиране на
възлагането на зелени поръчки, като един от инструментите за устойчиво
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развитие. С него се определят дейностите, които следва да предприемат
отговорните институции в рамките на своята компетентност за повишаване броя
на възложените зелени обществени поръчки в страната. В плана се дефинират
продуктовите групи, по отношение на които се залагат конкретни и измерими
показатели за тяхното изпълнение. Посочват се еко критериите, на които трябва
да отговарят поръчките. Предвидени са и мерки за наблюдението и оценката за
изпълнението на плана.
Съгласно целите на националния план, възложителите от централната
администрация са задължени да достигнат определен процентен дял на зелените
поръчки за определени продукти и услуги, който ще нараства във времето. Тези
възложители следва да включват екологични критерии при възлагане на
обществени поръчки за следните продуктови групи:
> Копирна и графична хартия;
> Офис IТ оборудване;
> Осветителни тела, в това число:
 Офис осветление;
 Улично осветление;
> Климатици;
> Почистващи продукти и услуги за почистване;
> Транспортни

средства,

включително

услуги,

свързани

с

транспортни средства, в това число:
 Конвенционални пътнически автомобили, директно закупени
или договорени в рамките на системи за лизинг/даване под
наем, превозни средства и услуги за обществен транспорт,
камиони и услуги за събиране на отпадъци;
 Електрически превозни средства (нови или конверсирани),
електромобили, малки градски електромобили, лекотоварни
електромобили,

електрически

автобуси,

електрически
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камиони, и електрически платформи и зарядни колонки за
електрически превозни средства (ЕПС).
Целите имат препоръчителен характер за възложителите, които са
публичноправни организации, както и за тези от местната администрация.
Основна дейност по изпълнението на плана е предвиденият механизъм за
мониторинг на зелените обществени поръчки, който ще се реализира
посредством базата данни на РОП. За целта се предвиждат промени в образеца
на решението за откриване на процедурата с включване на допълнителна
информация, когато поръчката съдържа “еко” критерии. Така ще могат да се
отчитат брой и стойност на възлаганите зелени обществени поръчки (в обхвата
на националния план и извън него), както и някои други техни параметри.
Важна роля за постигане на целите на националния план за действие е
популяризирането на зелените поръчки и повишаването на административния
капацитет на възложителите за тяхното прилагане. За целта в плана са
предвидени дейности по организиране на конференции и семинари, провеждане
на обучения, предоставяне на информация на заинтересованите страни, издаване
на указания с практическа насоченост и др.

ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Порталът е централизирана информационна система, която дава достъп до
данни относно всички аспекти на обществените поръчки, систематизирана в
отделни тематични области, ориентирани към специфичните интереси на
основните групи потребители. Тя се обновява ежедневно. Достъпна е на
български и английски език, и е приспособена за ползване и от хора с
увреждания.
В Портала за обществените поръчки е представена организацията и
дейността на АОП, нормативната уредба и практиката в областта, както и
полезни препратки към други интернет ресурси. Целта е да се постигне поголяма публичност и прозрачност по въпросите, свързани с обществените
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поръчки. Порталът предоставя актуална информация, съобразена с промените в
българската и европейска нормативни уредби и утвърдените добри практики.
Посредством портала безплатно се предоставя и програмният продукт
“Редактор на форми”.
Порталът

за

обществени

поръчки

осигурява

и

възможност

на

възложителите сами да управляват и редактират свои подстраници с
индивидуална информация, като условието за това е те да са упълномощени
потребители в РОП. В прозореца "Представяне на възложителя" всяка
организация може да предостави разнообразна информация за себе си и своята
дейност, включително презентации, снимков материал, разнообразни линкове и
други. 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 публикуване на анкети по различни теми, свързани с практиката на
обществените поръчки се осъществява обратна връзка с потребителите на
портала. През 2011 година са направени 4 допитвания, в отговор на които са
регистрирани над 1000 мнения по зададените въпроси.
Необходимо е да се отбележи, че на портала се публикуват решения и
определения на органите по обжалване. През отчетния период са публикувани
221 решения и определения на КЗК и 257 на ВАС.
Публикувани са и 10 новини, касаещи различни инициативи, събития и
дейности, реализирани от Агенцията. Ежемесечно се актуализира списъкът на
лицата, за които има констатации на АДФИ за нарушения при разходването на
средства по програми на Европейския съюз.
Със съдействието на професионалните сдружения и организации в
съответния бранш се поддържа списък с външни експерти по чл. 19, ал.2, т.8 от
ЗОП. Към края на 2011 година в него са регистрирани над 2400 лица. От тях 692
експерта са подадени от 52 организации, а останалите са вписани въз основа на
индивидуални заявления.
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През периода на портала е регистриран достъп от почти 989 300
потребители, което представлява средно по 2710 посещения на ден или
увеличение с 6.5% спрямо предходната година. Тези данни налагат извода, че
Порталът за обществени поръчки се оценява като полезен и надежден източник
на информация.

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Една от основните функции на Агенцията е поддържането на Регистъра на
обществените поръчки. Регистърът 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 информацията е безплатен и се
осъществява посредством Портала за обществени поръчки.
В зависимост от приложимия нормативен акт за възлагане на обществена
поръчка се използват различни образци на документи. За тяхното попълване е
разработен специализиран софтуерен продукт “Редактор на форми”. Предвидена
е възможност възложителите да упълномощават свои служители да попълват
информацията в утвърдените образци, да ги подписват с универсален електронен
подпис и да ги изпращат до АОП. Това са така наречените “упълномощени
потребители” на РОП. За тях Агенцията предоставя два механизма за
автоматично вписване на документи в РОП:
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> чрез попълване на on-line образци в Портала за обществени
поръчки;
> чрез използване на приложението “Редактор на форми”, което дава
възможност за автоматично въвеждане на документи в базата данни
на регистъра.
При тази форма на комуникация възложителите изпращат подлежащата на
публикуване информация само в електронен вид съгласно Закона за електронния
документ и електронния подпис, без подаване на хартиен носител.
Упълномощените потребители могат да ползват и безплатната електронна
услуга “Електронен подател” (е-Sender), чрез която Агенцията препраща за
публикуване в “Официален вестник” (ОВ) на Европейския съюз обявления за
обществени поръчки. Броят на възложителите, които са ползвали тази услугата
през 2011 година е 243. Броят на препратените документи за публикуване в ОВ
на ЕС през годината е 3166. Увеличението в сравнение с предходната година е с
54%, което говори за нарастване на популярността на тази електронна услуга.
Изложеното по-горе представлява първата фаза от цялостния процес на
електронно възлагане на обществени поръчки – електронно обявяване.
Във връзка с промените на законодателството в областта на обществените
поръчки, през 2011г. са актуализирани образците “Решение” и “Информация за
изпълнението на договор за обществена поръчка”. Реализирани са нови образци
“Информация за хода на процедурата при производство по обжалване” и
“Публична покана”. В съответствие с направените промени, АОП подготви на
потребителите обновена версия на специализирания софтуер “Редактор на
форми”, както и нова версия на on-line образците.
Преработен е електронният формат на всички обявления, за които АОП
подържа услугата „Електронен подател“.
Друга услуга, реализирана чрез Портала за обществени поръчки, е
възможността за получаване на документацията за участие в обществена
поръчка и размяната на въпроси и отговори между

възложителя и
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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 2011 година, в 238
процедури за възлагане на обществени поръчки документацията за участие е
предоставена по електронен път, което е почти два пъти повече спрямо данните
за 2010 година (публикувани 124 електронни документации). Този резултат
показва, че нараства интересът към услугата и ползите от нейното прилагане.
Усилията на АОП са насочени към популяризиране на тази възможност, която
ускорява възлагателния процес и улеснява обмена на информация между
субектите, включени в процеса по възлагане на обществени поръчки.
Една от важните функционалности на регистъра е бързото и разширено
търсене в базата данни. Чрез разширеното търсене потребителите имат
възможност за запазване на дадена комбинация от критерии като шаблон, 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. Данните показват, че
към края на 2011 година в РОП са регистрирани над 1000 шаблона за търсене и
са подадени около 8000 заявки за електронен абонамент, които се изпълняват
ежедневно. Броят на потребителите, притежаващи шаблони, е над 2500.
Развитието и разрастването на РОП и Портала за обществени поръчки,
както и заложените идеи в приетия ЗИДЗОП създадоха необходимост от
доставка на ново хардуерно и софтуерно оборудване в АОП. В тази връзка се
проведе обществена поръчка и се достави електронно оборудване за нуждите на
Агенцията. Благодарение на доставената защитна стена се повиши нивото на
сигурност на информационната система на РОП и Портала за обществени
поръчки. Новото сървърно оборудване и допълнителните компоненти за
дисковия масив станаха хардуерна платформа за разработване на модула за
публични покани, въведени с промените в ЗОП.
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Във връзка с разширяващите се функции на Агенцията по отношение на
публичното предоставяне на информация за обществените поръчки, се
повишиха изискванията към сигурността и скоростта на интернет връзката и
локалната компютърна мрежа. Това наложи изграждането на директна
свързаност на АОП към Единната електронна съобщителна мрежа на
държавната

администрация

и

за

нуждите

на

националната

сигурност

(ЕЕСМДАНС). В последствие локалната мрежа на Агенцията бе реорганизирана
и оптимизирана така, че компютърното оборудване да използва новата
свързаност към интернет, а информационните системи – предоставеното ново
публично адресно пространство.
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 Европейската комисия. Въведената в регистъра информация подпомага
дейността и на контролните органи във връзка с подлежащи на проверка
процедури и сключени договори. В изпълнение на официално постъпили
запитвания от страна на разследващи органи и прокуратура, Агенцията е
предоставила 41 справки въз основа на данните от РОП. Посоченото илюстрира
значението на регистъра като база данни, а оттам и една от основните задачи на
АОП - поддържането на регистъра в отлично техническо състояние, така че
информацията да е на разположение на потребителите във всеки момент.
За ролята на РОП в системата за възлагане на обществените поръчки може
да се съди от информацията за въведените в базата данни документи и тяхната
динамика. През 2011 година в регистъра са въведени 40234 документа, което е с
13,3% повече спрямо 2010 година. Това е първата година, през която се
отбелязва увеличение на броя на въведените в регистъра документи, след две
поредни години на спад.
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Една от ефективните форми за комуникация на възложителите с РОП е
чрез така наречения “упълномощен потребител”. Данните сочат, че подадените
документи с използване на електронен подпис са нараснали с 46.14 % спрямо
предходната година, което показва, че тази форма на взаимодействие се
възприема положително.
Към края на 2011 година в РОП са регистрирани 1055 упълномощени
потребители с електронен подпис. За същия период с електронен подпис са
изпратени общо 16 068 документа, представляващи 39,94% от общото
количество въведени документи. През последните няколко години този процент
нараства устойчиво.

В края на отчетната година в регистъра се съдържат данни за 16340
изпълнители по договори за обществени поръчки и за 3217 възложители.
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Състояние на пазара на обществени поръчки в България
Обществените поръчки са сфера, чрез която се очаква държавата да
управлява ефективното 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 й институции, включително администрациите на
възложителите на обществени поръчки. От особено значение за изследване
състоянието на този пазар е да се познават неговите характеристики и обем,
както и данните, описващи го като специфична част от общия европейски пазар.
АОП е националният орган, извършващ мониторинг на обществените
поръчки. В настоящия доклад се съдържат данни за някои от основните,
наблюдавани от Агенцията, показатели, даващи представа за състоянието на
пазара на обществени поръчки в България.
Първият от изследваните показатели се отнася до обема на пазара и
неговата динамика.
Общ брой обявени обществени поръчки

Както може да се види от графиката, общият брой на обявените
обществени поръчки прогресивно нараства в периода от 2006 до 2008 г., след
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което през 2009 и 2010 година се отчита спад. Общият брой на обявените
обществени поръчки за 2011 година възлиза на 8193 или 792 процедури повече
от 2010 година. Изразено в относителна стойност увеличението възлиза на
10.7%. Този прираст се дължи най вече на факта, че се е увеличил значително
броят на обществените поръчки (1214 процедури) свързани с усвояването на
средства от европейските фондове. Друга характерна особеност на пазара е
процентното съотношение между процедурите, възлагани по ЗОП и НВМОП.
През 2011 година се отчита увеличение на процедурите възлагани по реда на
ЗОП, т.е. продължава тенденцията на намаляване броя на процедурите по
НВМОП и увеличаване на тези по закона. Това налага извода, че е налице
окрупняване на обществените поръчки и аргумент в полза на отпадане на
НВМОП и процедурно уреждане на всички форми за възлагане в ЗОП.
Показател, който бележи повишение през годината, е броят на сключените
договори.

общ брой договори
2011 г.

2010 г.

17 579

15 755

стойност

валута
2011 г.

2010 г.

BGN

5 127 945 218

3 428 236 515

EUR

332 717 155

243 300 343

USD

3 670 127

49 866 132

JPN

40 000 000

X

Данни към началото на 2012 г.

Данните от таблицата показват, че през 2011 година са сключени общо
17 579 договора за възлагане на обществени поръчки. За сравнение, през 2010
година техният брой е бил 15 755. Увеличението в този случай е с 1819 договора
или с 11.55%. За изпълнение на обществени поръчки през 2011 година са
изразходвани почти 5,78 млрд. лева. Средната стойност на един договор възлиза
на 329 029 лв. спрямо 252 462 лв. за 2010 година.
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Следващата графика показва разпределението на обществените поръчки,
обявени от двете основни групи възложители.

*Индикатор за активността на възложителите според техния профил е разпределението на
процедурите между класически и секторни възложители. Докато класическите възложители са всички
онези, които разходват бюджетни средства, то в групата на секторните се включват дружествата,
които извършват дейности с обществено значение, такива като водоснабдяване, електроснабдяване,
експлоатация на транспортни мрежи и други.

Спрямо предходната година, през 2011 година класическите възложители
са увеличили броя на обявените процедури с 11.4%. При секторните
възложители наблюдаваме също увеличение с 8%. Това е показател, че
икономическите

оператори

в

ключови

стопански

сектори

запазват

инвестиционна активност. Съотношението между броя процедури, обявени от
класически и секторни възложители, е 80% към 20% в полза на класическите.
Този резултат закономерно произтича от по-големия брой класически
възложители.
В таблицата по-долу са представени възложители на обществени поръчки,
класирани според броя на сключените договори през 2011 година.
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Възложител
Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови
заболявания "Света Екатерина" ЕАД
Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Свети
Георги" ЕАД - Пловдив
ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД
Столична община
Военномедицинска академия
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Министерство на здравеопазването
Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево
"ЕВН България Електроразпределение" АД - Пловдив
Многопрофилна болница за активно лечение - Национална
кардиологична болница /МБАЛ-НКБ/ - София
Община Бургас
“Електроенергиен системен оператор” ЕАД
Университетска многопрофилна болница за активно лечение
"Александровска" ЕАД - София
Община Плевен
Многопрофилна болница за активно лечение "Токуда болница София"
Министерство на вътрешните работи
Българско национално радио
Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Свети
Иван Рилски" ЕАД - София
Министерство на отбраната
Болница "Лозенец" - София
Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Д-р
Георги Странски" ЕАД - Плевен
Медицински университет - София - Ректорат
Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" към
Министерство на финансите
ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" - София
Община Варна

Брой
договори
760
431
310
281
217
204
198
192
191
168
164
146
140
136
136
127
123
123
121
120
119
115
111
110
109

*В справката попадат множество болнични заведения, тъй като в обявените и от тях
обществени поръчки са включени голям брой обособени позиции. Това от своя страна води и до
по-големия брой договори, отчетени за тези възложители.

Разпределението на процедурите въз основа на техния обект –
строителство, услуги или доставки, дава представа за структурата на
потребностите на възложителите.
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Всеки от посочените обекти има стойностен праг, който обвързва
възложителите със задължението да провеждат процедури в съответствие с
предвидения нормативен ред.
Представеното разпределение през последните 6 години показва запазване
на съотношението между строителство, услуги и доставки. Процедурите за
строителство запазват дела си от 14%. По отношение на процедурите за доставка
и услуга те са съответно 49% и 37%.
За да се добие представа за разпределението на вложените средства,
следва да се разгледат възложените договори от гледна точка на тяхната
стойност и в зависимост от обекта им.

Обект на обществената
поръчка
Строителство
Доставки
Услуги

Стойност
2011

2010

2 359 141 911 лв.
2 448 738 540 лв.
977 737 032 лв.

1 245 747 899 лв.
1 910 930 067 лв.
820 853 504 лв.

Договорите в чужда валута са преизчислени в лева по курса на БНБ към 31.12.2012 година

Общата стойност на сключените през 2011 година договори за обществени
поръчки е почти 5.8 милиарда лева. В сравнение с предходната година,
стойността на договорите за строителство се е увеличила с 89%, а тази на
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доставките се е увеличила с 28%. Стойността на сключените договори за услуги
се e увеличила с 19% в сравнение с 2010 година.
Следващият съществен показател за анализ е разпределението на
поръчките за 2011 г. според вида на избраната процедура в рамките на
приложимия нормативния акт.
Графиките по-долу показват използваните от възложителите процедури за
избор на изпълнители на обществени поръчки:
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Видно от изложените данни откритата процедура по ЗОП, респективно
откритият конкурс по НВМОП са най-често избирани от възложителите. Те
заемат почти 75% от общия брой процедури.
Друг важен фактор за състоянието на пазара на обществени поръчки е
броят на процедурите на договаряне без обявление, които съставляват 19.2% от
всички процедури открити по реда на ЗОП. По този индикатор няма промяна
спрямо предходната година*.
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 над праговете по чл. 45а от ЗОП. Това
са тези обществени поръчки, чиято прогнозна стойност изисква да бъдат
обявявани чрез Официален вестник (ОВ) на ЕС. През 2011 година българските
възложители са обявили общо 2008 такива процедури на европейския пазар,
което е с 27% повече в сравнение с процедурите обявени през 2010 година. Тези
данни са в подкрепа на извода, че възложителите са възприели подход за
окрупняване на обществените поръчки.

Видно от графиката, обявените в ОВ на ЕС обществени поръчки
съставляват около 25% от общия брой и около 42% от процедурите, обявени по
ЗОП т.е. пазарът на обществени поръчки започва да се доближава като
характеристики до общия европейски пазар.
*

Важно е да се отбележи, че процедурите на договаряне без обявление, които подлежат на
предварителен контрол на основание чл. 19, ал.2, т. 24 от ЗОП са едва 5% от всички процедури.
Горепосоченият фактор е един от най-съществените показатели за оценка на резултатността на
осъществявания от АОП предварителен контрол за законосъобразност на решенията за откриване на
процедури на договаряне без обявление на основание чл. 19, ал.2, т. 24 от ЗОП.
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ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ
Въз основа на изнесените данни и прегледа на дейността на Агенцията по
обществени поръчки могат да се изведат няколко важни извода, които следва да
се приемат и като база, върху която да се развият бъдещите цели на
администрацията:
1. През 2011 г. АОП изпълнява успешно основните си функции.
Решението да се създаде специализиран орган, който да е ангажиран с воденето
на национална политика в областта и да осигурява взаимодействие с
европейските партньори на страната вече седма година, следва да се оцени като
изключително позитивно. То е отговор на осъзната потребност и способства за
успешното провеждане на цялостна и съгласувана политика.
2. Значението на АОП ще нараства, предвид разширяване на функциите по
предварителен

контрол

и

динамиката

в

развитието

на

системата

на

обществените поръчки. Последната се обуславя от факта, че се предприемат
редица инициативи както в национален мащаб, така и в рамките на Европейския
съюз. През годината се реализира цялостна концепция за развитите на
законодателството в областта на обществените поръчки. Тя доведе до
съществени промени в правилата. Самата концепция беше инспирирана както от
отчетена вътрешна необходимост, така и от препоръки, които страната получи
по линия на Механизма за наблюдение и сътрудничество. В условията на
предпазлив оптимизъм за възстановяване на икономиката, пазара и бюджетните
постъпления ще се наложи държавата да има готовност да реагира бързо при
промяна в условията, включително чрез настройване на системата за обществени
поръчки. Именно АОП е в основата на реакцията при подобни случаи. Заедно с
горното, в Европейския съюз протича процес за обновяване на директивите в
областта и привеждане на правилата в съответствие с новите икономически
реалности. Агенцията не само трябва да осигури провеждането на тези нови
правила в национален план, като представител на страна-членка, тя има
отговорността да представи и варианти на позиции, защитаващи интересите на
страната;
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3. Анализът на изпълнение на някои от функциите, показва, че
недостатъчния административен капацитет и бюджетни средства, повлиява
качеството на резултатите от обществените поръчки. Най-ясно това е видимо в
областта на обученията. Видно от изнесените данни е, че всяка година над 5
млрд. лв. се харчат чрез поръчки. Зад тези разходи трябва да застанат обучени и
почтени кадри. Без да бъде решен този проблем системата няма да може да се
похвали с удовлетворителен резултат. Това предполага влагане на ресурс за
привличане, обучение и задържане на специалисти в АОП и предвиждане на
средства за обучение на останалите служители, ангажирани с възлагане на
поръчки в министерствата, агенциите и общините. Към момента, добрите
резултати на АОП се дължат на изградения и запазен през последните години
екип, чието ядро е от служители, които от създаването на Агенцията се
специализират в изучаване, прилагане и разработване на европейското и
национално законодателство. Тяхното задържане е от изключителна важност за
да се осигури административен ресурс, в качествен аспект, които да посрещне
новите предизвикателства. Новите функции налагат да се създадат условия за
задържане на вече обучените нови служители. Наличието на устойчива политика
по отношение на кадрите, осигуряването на стабилитет и условия за развитите
на служителите е в основата на очакването да се представят стабилни резултати.
В този смисъл основните рискове през следващата година ще са свързани с това
да се запази и развие кадровият ресурс, в условията на рестриктивен бюджет. Без
този ресурс съществени функции, като предварителния контрол и методическата
дейност ще се повлияят негативно, а чрез тях се осигуряват условия за правилно
разходване на милиарди левове;
4. Регистърът на обществените поръчки вече е не само основен, но и
единствен инструмент, посредством който се осигурява провеждането на
принципа за публичност. Съдържанието на РОП непрестанно се усложнява. Към
края на 2011 г. в него се съдържат данни за близо 60 000 обществени поръчки и
се регистрират по около 1 000 000 посещения годишно. Тази база от данни е от
съществено значение за държавата, като цяло. Нейната поддръжка и
усъвършенстване ще е сред приоритетните задачи на АОП. Заедно с това, трябва
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да се отбележи, че поддържането на РОП е процес, който налага съответно
финансово обезпечаване, предвид което и в този случай, основните рискове са
свързани с недостатъчна наличност за да се осигури качествена работа и
сигурност на регистъра. Пред служителите от специализираната дирекция на
АОП е поставена трудната задача да осигурят нормална работа на РОП, в
условията на силно ограничен финансов ресурс;
5. Целите пред АОП са да осигури успешно провеждане на новия модел за
предварителен контрол върху процедурите, финансирани с евросредства и така
да подпомогне процеса на усвояване им; да осигури методически прилагането на
новия ЗИД ЗОП, с който се очаква да бъде въведена Директива 2009/81 на
Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година за възлагане на
обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността, да продължи да
подпомага методически участниците в процеса на обществените поръчки; да
развие нови инициативи в областта на зелените обществени поръчки; да
предостави условия за публичност и отчетност на процедурите и резултатите от
тях чрез РОП; да осигурява връзките на страната с ЕС, по отношение на
обществените поръчки; да търси възможности за развитите и укрепване на
административния си капацитет, включително чрез реализиране на проекти по
Оперативна програма „Техническа помощ”; да подпомага министъра на
икономиката, енергетиката и туризма, при воденето на политика в областта, като
наблюдава и активно да участва в инициативите за развитие на системата на
обществените поръчки в европейски и национален план.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Като общо заключение може да се твърди, че изминалата 2011 г. беше
свързана с множество предизвикателства. Те бяха успешно посрещнати и
въпреки трудностите, АОП се справи с болшинството от задачите, които й бяха
поставени. Очакванията за 2012 г. са да бъде също така трудна и да налага
пределна мобилизация, за да се постигнат поставените цели и да се отговори
адекватно на потребностите от специализирани дейности в областта на
обществените поръчки.
50

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2011

Ангажимент, който ръководството може да поеме, от името на Агенцията
е, че ще осигури професионално, компетентно и почтено отношение към всяка
поставена задача, възникнал проблем или казус. Това са принципи, върху които
винаги се е основавала работата на Агенцията по обществени поръчки.
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