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I. Въведение 

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 56 и чл. 63 от Закона за 

администрацията и чл. 229, ал. 1, т. 27 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП). В него се съдържа: 

- обобщена информация за осъществените дейности и резултати от работата 

на АОП през 2017 г.; 

- данни относно съществени показатели, характеризиращи пазара на 

обществените поръчки в страната и функционирането на системата за 

възлагане. 

I.1. Роля и основни функции на АОП 

В съответствие с чл. 227 от ЗОП, министърът на финансите осъществява 

държавната политика в областта на обществените поръчки чрез Агенцията по 

обществени поръчки (АОП). 

Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. 

София. Тя се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се 

назначава от министъра на финансите. 

Основните функции на АОП са насочени към осигуряване на условия за 

законосъобразно възлагане на обществени поръчки и ефективно разходване на 

публични средства, включително средствата от европейските фондове и 

програми. 

Правомощията на изпълнителния директор на агенцията са изрично 

регламентирани в чл. 229 от ЗОП. Те са свързани основно с: 

 разработване на стратегическата рамка, планиране, координиране и 

участие в изпълнението на дейностите за осъществяване на държавната 

политика относно обществените поръчки; 

 развитие на нормативната уредба в съответствие с приложимото 

европейско законодателство и с държавната политика в тази сфера; 

 подпомагане практическото прилагане на правилата за възлагане на 

обществени поръчки чрез оказване на методическа помощ на 

възложителите, проучване и разпространение на добри практики, 

организиране и управление на процеса по подготовка, разработване и 

публикуване на стандартизирани изисквания и документи; 

 осигуряване на публичност на данните, свързани с обществените поръчки 

чрез поддържане на Регистър на обществените поръчки (РОП) (респ. и на 

единна централизирана платформа за възлагане на електронни 

обществени поръчки след 18.10.2018 г.); 

 мониторинг на пазара на обществени поръчки и на практиката по 

прилагане на законодателството в тази област; 

 осигуряване на законосъобразност при възлагането на обществени 

поръчки чрез упражняване на предварителен контрол; 

 организиране и ръководство на дейността на методическия съвет по чл. 

246 от ЗОП; 

apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art246&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art246&Type=201/
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 сътрудничество с други институции и организации на национално и 

международно ниво. 

I.2. Система на обществени поръчки в България 

Агенцията е важен участник в обществените отношения, които възникват във 

връзка с възлагането и изпълнението на обществени поръчки. Ето защо, 

функциите и ролята на агенцията следва да се разглеждат в контекста на 

цялостната система на обществените поръчки в страната. Това включва: 

 стратегическите документи, определящи развитието на националната 

системата на обществените поръчки (стратегическа рамка); 

 нормативните актове, уреждащи процесите на възлагане и изпълнение на 

обществени поръчки и взаимодействието между различните 

заинтересовани страни (правна рамка); 

 съвкупността от органи и институции с правомощия в областта на 

обществените поръчки и други ключови заинтересовани страни, като 

възложителите на обществени поръчки (разходващи публични средства, в 

т.ч. средства от европейски фондове и програми), и стопанските субекти, 

участващи в процесите на възлагане и изпълнение на обществени 

поръчки като кандидати/участници и изпълнители (институционална 

рамка). 

 

 

фиг. 1 

Видно от фиг. 1, освен АОП, важно място в институционалната система на 

обществените поръчки в България заемат и следните органи с правомощия, 

които са изрично посочени в ЗОП: 

 Министърът на финансите, който ръководи, координира и контролира 

осъществяването на държавната политика в областта на обществените 

поръчки; 

•Сметна палата

•Агенция за 
държавна 
финансова 
инспекция

•Комисия за 
защита на 
конкуренцията

•Върховен 
административен 
съд

•Възложители
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участници

•Изпълнители

•Министър  на 
финансите
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обществени 
поръчки Държавна 

политика в 
областта на 

обществените 
поръчки

Субекти на 
възлагател-
ния процес

Органи за 
последващ 

контрол

Органи за 
обжалване

НОРМАТИВНА 

УРЕДБА 
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 Сметната палата на Република България – независим орган за последващ 

контрол върху дейността на възложителите, разходващи публични 

средства; 

 Агенцията за държавна финансова инспекция – орган на изпълнителната 

власт за последващ контрол върху дейността на възложителите; 

 Комисията за защита на конкуренцията – административен орган, пред 

който се обжалват на първа инстанция решения, действия и бездействия 

на възложителите по процедури за възлагане на обществени поръчки; 

 Върховния административен съд – съдебен орган, пред който се 

осъществяват производствата по обжалване, свързани с процедури за 

възлагане на обществени поръчки, на втора инстанция. 

Националната правна рамка на системата се определя основно от: 

 Закона за обществените поръчки; 

 Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки; 

 Наредбата 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; 

 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; 

 Тарифата 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; 

 Наредбата за условията и реда за определяне на външни експерти за 

проверка на техническите спецификации при възлагането на обществени 

поръчки. 

Със ЗОП и ППЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) в българското законодателство 

са въведени изискванията на приетите през 2014 г. директиви на ЕС относно 

обществените поръчки, възлагани от класически и секторни възложители 

(Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС), наред с изискванията на 

Директива 2009/81/ЕО относно обществените поръчки в областта на отбраната и 

сигурността и директиви 89/665/ЕИО, 92/13/ЕИО и 2007/66/ЕО, касаещи 

процедурите за обжалване при възлагане на обществени поръчки. В този 

смисъл, нормите, регулиращи действията и взаимоотношенията между 

посочените по-горе органи и лица, се основават на принципите, произтичащи от 

Договора за функционирането на Европейския съюз (и в частност тези за 

свободно движение на стоки, свобода на установяване и свобода на 

предоставяне на услуги и взаимно признаване), както и на свързаните с тях 

принципи на: 

 равнопоставеност и недопускане на дискриминация; 

 свободна конкуренция; 

 пропорционалност; 



Агенция по обществени поръчки  Годишен доклад 2017 

 

 7 

 

 публичност и прозрачност. 

Предвид ангажиментите, произтичащи от членството на България в 

Европейския съюз (ЕС), към релевантната нормативна уредба следва да се 

причислят и регламентите на Европейската комисия (ЕК), свързани с 

обществените поръчки. Те касаят: 

 праговете, над които се прилагат предвидените в директивите на ЕС 

процедури и правила за възлагане на обществени поръчки; 

 стандартните образци за публикуване на обявления; 

 Единния европейски документ за обществени поръчки; 

 Общия терминологичен речник, който цели стандартизиране на 

наименованията, използвани от възложителите при описване предмета на 

обществената поръчка. 

В допълнение, аспекти на обществените поръчки, свързани с контрола и 

обжалването, са уредени в Закона за Сметната палата, Закона за държавната 

финансова инспекция и Закона за защита на конкуренцията. 

Що се отнася до стратегическата рамка на държавната политика в областта 

на обществените поръчки, тя е очертана в приетата през 2014 г. Национална 

стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 

2014 – 2020 г. (наричана по-долу „Стратегията“). 

Основната цел на Стратегията е повишаване на ефективността и 

законосъобразността при възлагането на обществени поръчки. За нейното 

постигане са определени пет области на въздействие: законодателство; 

прилагане на нормативната уредба; публичност и прозрачност на обществените 

поръчки; укрепване на административния капацитет и повишаване на 

професионализма в сектора; контролна система. За всяка област е дефинирана 

подцел и са заложени съответните мерки. 

Доколкото периодът на изготвяне и приемане на документа съвпада до 

голяма степен с подготовката и подписването на Споразумението за 

партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., една от 

основните задачи на Стратегията е гарантиране изпълнението на общото 

предварително условие относно наличието на мерки за ефективно прилагане на 

законодателството на ЕС за обществените поръчки в областта на фондовете по 

общата стратегическа рамка. 

 

II. Изпълнение на основните функции и задачи на АОП 

През 2017 г. работата на агенцията е насочена към ефективно изпълнение 

на нормативно й установените функции, като осъществените дейности и задачи 

могат да се обособят в няколко направления: 

II.1. Реализиране и отчитане на мерките от Националната 

стратегия за развитие на сектора на обществените поръчки в 

България през периода 2014 – 2020 г. 
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През 2017 г. АОП продължи да работи активно за реализиране на мерките и 

целите, посочени в Стратегията, като акцентът бе върху подготовката и/или 

реализирането на следните дейности: 

 Дейност 4.3 по Мярка 4 

В рамките на проект "Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ 

обществени поръчки в България" е предвидено разработване на 

практическо помагало относно използването на екологосъобразни 

изисквания след предварително проучване на националния пазар на 

зелени поръчки. 

Във връзка с изпълнението на тези дейности през 2017 г. е изготвена 

документацията и е организирано провеждането на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проучване и прогнозиране 

потенциала на националния пазар на зелени обществени поръчки и 

изготвяне на практическо помагало за тяхното възлагане”. 

 Дейност 6.4 по Мярка 6 

С цел електронизация на обществените поръчки, през отчетния период е 

проведена „открита“ процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална 

електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана 

информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“, 

финансирана в рамките на проект на АОП по Оперативна програма 

„Добро управление“. С избрания в резултат от процедурата изпълнител 

на 14.12.2017 г. е сключен договор за обществена поръчка. 

 Дейност 9.2 по Мярка 9 

С Постановление № 53 на Министерския съвет от 20 март 2017 г. е приет 

нов Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки. 

С него е утвърдена обща численост на персонала 85 щатни бройки, което 

включва 15 допълнително отпуснати щатни бройки. 

С цел оптимизиране на работните процеси и постигане на ефективно 

изпълнение на функциите по действащия ЗОП, с правилника е утвърдена 

и нова организационна структура на агенцията. 

 Дейност 10.3 по Мярка 10 

През отчетната година експерти от специализираните дирекции на АОП са 

участвали като лектори в 4 тридневни обучения на тема „Прилагане на 

Закона за обществените поръчки“. Обученията са организирани от 

Института по публична администрация (ИПА) въз основа на обучителна 

програма, разработена от Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие. Те са предназначени за служители от 

централната и териториалната администрация и са включени в Каталога 

на ИПА за 2017 г. Разглежданите теми включват управление на цикъла на 

възлагане на обществени поръчки, процедури за възлагане, публикуване 

на обявления в Регистъра на обществени поръчки и в Официален вестник 

на Европейския Съюз, специфични техники и инструменти за възлагане 



Агенция по обществени поръчки  Годишен доклад 2017 

 

 9 

 

на електронни обществени поръчки, представяне на функционалностите 

на ЦАИС ЕОП и др. 

 Дейност 12.1 по Мярка 12 

С цел организиране дейността на Методическият съвет, в който участват 

представители на АОП, както и на органите за последващ външен 

контрол по ЗОП (Сметната палата и Агенцията за държавна финансова 

инспекция) е изготвена индикативна работна програма за първото 

полугодие на 2017 г. Същата е приета от членовете на Съвета на 

заседание, проведено на 09.03.2017 г. 

През отчетната година са проведени общо 4 заседания на този орган. На 

тях са дискутирани въпроси, касаещи прилагането на ЕЕДОП, критериите 

за определяне на сходство в предмета на поръчките при планиране на 

възлагането, критериите за подбор и др. 

 Дейност 14.1 по Мярка 14 

Предвид препоръките от Доклада за преглед на системата за обжалване, 

през месец май 2017 г. е подписано Споразумение за сътрудничество в 

областта на обществените поръчки между АОП и КЗК, уреждащо 

регулярен обмен на информация и други форми на взаимодействие. С 

оглед осигуряване на свързаност между РОП и водения от КЗК регистър, е 

сформирана междуведомствена работна група с участието на 

представители на АОП и КЗК. 

В допълнение, на 05.07.2017 г. е проведена среща между представители 

на АОП и на Върховния административен съд (ВАС), по време на която е 

дискутирано изпълнението на препоръките от Доклада за състоянието на 

системата за обжалване на обществените поръчки в Република България 

и предприетите от ВАС действия. 

За да се гарантира ефективното изпълнение на Стратегията, през 2017 г. 

регулярно са отчитани резултатите от осъществените дейности, в т.ч. в 

контекста на докладването относно изпълнението на ОПУ 4. 

Анализът на данните показва напредък по отношение изпълнението на 

дейностите по всички предвидени мерки. 

Към 31.12.2017 г. от планираните общо 45 дейности, 34 са напълно 

осъществени, а 9 други дейности (с оглед на своето естество) се изпълняват 

текущо (напр. публикуването на месечен бюлетин с данни за пазара на 

обществени поръчки в България). 

Дейностите, които предстои да бъдат реализирани, са две на брой – 

въвеждане на ЦАИС ЕОП и разработване на помагало за възлагане на „зелени“ 

обществени поръчки. 

- ОПУ 4 към Споразумението за партньорство 

Заложените в Стратегията мерки и свързаните с тях дейности от плана за 

нейното изпълнение са съобразени с предвиденото в плана за действие във 

връзка с изпълнението на ОПУ 4. Последното е от съществено значение за 

получаване на помощта от ЕСИФ за периода 2014 – 2020 г. 
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Предвид взаимната обусловеност на мерките и дейностите в документите, с 

приемането и изпълнението на Стратегията се гарантира и постигане на 

релевантните критерии по посоченото предварително условие. 

В тази връзка, голяма част от дейността на АОП през отчетния период е 

свързана със събиране, изготвяне, обобщаване и изпращане до Европейската 

комисия на документи, касаещи изпълнението на ОПУ 4. То е докладвано от 

българските власти на 23.03.2017 г. С писмо на генералния директор на Главна 

дирекция „Регионална и селищна политика“ на ЕК (Ref. Ares(2017)2482139 – 

16/05/2017) са поискани разяснения и допълнителни данни по предоставените 

документи.Съответната информацията е изпратена в посочения срок, като АОП 

участва активно при събирането и подготовката й. 

В резултат, с писмо от 25.08.2017 г. Комисията е потвърдила, че приема ОПУ 

4 за изпълнено. 

- Споразумение за предоставяне на консултантски услуги с 

Международната банка за възстановяване и развитие 

В процеса на докладване и оценяване изпълнението на ОПУ 4 е 

идентифицирана необходимост да се оцени ефективността на предприетите 

мерки и да се установи актуалното състояние на националната система на 

обществените поръчки. При това, за да се гарантира обективност на оценката, е 

важно тя да е от независим, външен орган/организация с подходящ опит и 

експертиза. По този начин се адресират и специфичните за страната препоръки, 

отправени в рамките на Европейския семестър (по-специално Препоръка 4), 

както и препоръката от Доклада на Европейската комисия за напредъка на 

България по Механизма за сътрудничество и оценка от м. януари 2017 г., 

касаеща „..външен контрол върху предварителните проверки на процедурите за 

обществени поръчки и върху свързаните с тях последващи действия, 

включително върху последващите проверки…“. 

В тази връзка и с оглед Меморандума за разбирателство между 

Правителството на Република България и Международната банка за 

възстановяване и развитие (МБВР) за партньорство и подкрепа при усвояване на 

Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 

година, е подготвен проект на Споразумение за предоставяне на консултантски 

услуги между АОП и МБВР (одобрен от Министерския съвет с решение от 

11.10.2017 г.). 

Споразумението е подписано на 2.11.2017 г. от изпълнителния директор на 

АОП и постоянния представител на Световната банка за България, Чешката 

република и Словакия. То е одобрено с Решение на Министерския съвет № 751 

от 30.11.2017 г., а на 13.12.2017 г. е приет закон от Народното събрание за 

неговата ратификация (обн., ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г.). 

Предвидените в споразумението дейности са обособени в три компонента. 

Първият от тях е свързан с функционален анализ на капацитета на АОП (особ. 

във връзка с извършвания предварителен контрол). Вторият компонент включва 

количествен и качествен анализ на данните за процедурите за обществени 

поръчки и сключените договори, с цел установяване ефективността на 

системата за възлагане на обществени поръчки в страната. Третия компонент се 

състои в извършване на цялостна оценка на системата на обществените поръчки 

след влизане в сила на новото законодателство. 



Агенция по обществени поръчки  Годишен доклад 2017 

 

 11 

 

Въз основа на направените констатации, ще бъдат разработени три доклада, 

обобщаващи резултатите. Експертите на МБВР ще предложат конкретни 

краткосрочни и дългосрочни препоръки за подобрение, а докладът относно 

функционалния анализ на АОП ще съдържа и пътна карта. 

Дейностите по споразумението следва да бъдат реализирани през 2018 г., 

като на 05.12.2017 г. е проведена предварителна среща между АОП и екипа на 

МБВР. 

Финансирането ще бъде осигурено по Оперативна програма “Добро 

управление”. За целта, през м. декември 2017 г. подготвено и подадено 

проектно предложение от страна на АОП. 

- Други дейности 

По повод проект на Стратегия за развитие на вътрешния контрол в 

публичния сектор на Република България за периода 2018 – 2020 г., са 

предоставени предварителни коментари по електронен път, както и официално 

становище от АОП. 

II.2. Развитие на законодателството и методологията 

II.2.1. Развитие на нормативната уредба в областта на обществените 

поръчки 

 Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки 

Предвид разпоредбата на чл. 228, ал. 3 от ЗОП, в началото на 2017 г. АОП 

изготви проект на нов устройствен правилник (съобразен с актуалното 

законодателство в областта на обществените поръчки), а също така проект на 

постановление на Министерския съвет за неговото приемане и другите свързани 

документи. 

Отчитайки новите функции на АОП и правомощията на изпълнителния 

директор, регламентираните в закона от 2016 г., в проекта на устройствен 

правилник са предвидени промени в организационната структура на агенцията. 

По-специално: 

 Общата администрация се организира в дирекция „Финанси, човешки 

ресурси и административна дейност“. 

 С оглед оптимизиране на работата, специализираната администрация се 

организира в три дирекции (съобразно функциите на агенцията, разпределени 

по основни направления) и включва: дирекция „Законодателство и 

методология“, дирекция „Контрол на обществените поръчки“ и дирекция 

„Електронно възлагане, стандартизиране и мониторинг“. 

Увеличена е числеността на персонала, тъй като съгласно чл. 9, ал. 4 от 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. в разходите на 

бюджета на Министерството на финансите за 2017 г. (приет с ал. 1 на същия 

член) са предвидени средства за увеличаване на персонала на АОП с 15 щатни 

бройки. Целта е обезпечаване изпълнението на възложените на агенцията 

функции по ЗОП и дейностите във връзка с Националната стратегия за развитие 

на сектора обществени поръчки за периода 2014 – 2020 г. 
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Устройственият правилник на АОП е приет от Министерския съвет на 

20.03.2017 г, обнародван е в Държавен вестник на 24.03.2017 г. и е в сила от 

същата дата. 

 Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти 

за проверка на техническите спецификации при възлагането на 

обществени поръчки 

През отчетната година e извършена промяна в ЗОП, като е добавен нов чл. 

229а. Той предвижда АОП да се подпомага от външни експерти при проверка на 

техническите спецификации, с цел осигуряване на необходимите специални 

знания за осъществяване на задълбочен и ефективен контрол. Условията и 

редът за определяне на външните експерти, както и тяхното заплащане следва 

да се определят с наредба на Министерския съвет, като промяната влиза в сила 

от 01.01.2018 г. 

По този повод АОП разработи проект на наредба, регламентираща участието 

на външни експерти при проверката на технически спецификации в рамките на 

контрола чрез случаен избор и мониторинга на конкретни процедури за 

възлагане на обществени поръчки. Изготвен е проект постановление за нейното 

приемане, заедно със съпътстващите документи. Наредбата за условията и реда 

за определяне на външни експерти за проверка на техническите спецификации 

е приета от Министерския съвет с Постановление № 251/ 08.11.2017 г. 

Във връзка с практическото прилагане на акта, АОП изготви методическо 

указание относно реда за включване на външни експерти в списъка по чл. 229а 

от ЗОП, образец на заявление, както и видеоклип, визуализиращ регистрацията 

на външните експерти чрез разработен за целта софтуер. 

Със Заповед № РД - 48/14.11.2017 г. изпълнителният директор на АОП 

одобри списък със 72 професионални области, за които са необходими 

специалисти за проверка на технически спецификации. Списъкът е публикуван 

на ПОП. 

Въз основа на предложение на комисията, назначена за разглеждане на 

постъпилите заявления и придружаващите ги документи, със Заповед № РД–

61/21.12.2017 г. на изпълнителния директор на агенцията е одобрен и Списък 

на външните експерти по чл. 229а, ал. 2 от ЗОП. Освен това са разработени и 

утвърдени и образци на документите, необходими за осъществяване на контрола 

от външните експерти като: 

 Проект на договор за външен експерт по чл. 229а, ал. 2 от ЗОП и 

приложения към него;  

 Становище за извършена проверка от външен експерт на проект на 

техническа спецификация на процедура, избрана за контрол чрез 

случаен избор (чл.232 от ЗОП); 

 Становище за извършена проверка от външен експерт на техническа 

спецификация на процедура, определена за мониторинг (чл. 114, ал. 

1, т. 2 от ППЗОП). 

 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Obrazec_Dogovor.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Obrazec_Dogovor.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Obrazec_Stabovishte_pril-2.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Obrazec_Stabovishte_pril-2.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Obrazec_Stabovishte_pril-2.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Obrazec_Stabovishte_pril-3.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Obrazec_Stabovishte_pril-3.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Obrazec_Stabovishte_pril-3.pdf
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 Участие в процеса на междуведомствено съгласуване на проекти 

на нормативни и други актове 

През отчетния период от страна на агенцията са изготвени и предоставени 22 

становища по проекти на нормативни актове и решения на Министерския съвет.  

II.2.2. Методическа помощ и популяризиране на добри практики 

 Предоставяне на методическа подкрепа на възложителите на 

обществени поръчки 

Една от основните функции на агенцията е свързана с предоставянето на 

методическа помощ 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 и установяване на 

единна практика. 

Основните форми, чрез които е реализирана методическа подкрепа през 

2017 г., са: 

 Отговори на писмени запитвания 

През 2017 г. броят на изходящите писма, изготвени от специализираната 

администрация на АОП, е 377. Това включва и становищата по писмени 

запитвания на възложители и/или други искания, които се отнасят до широк 

спектър теми, свързани с прилагане на правилата за обществените поръчки. 

Най-често задаваните въпроси касаят основанията за отстраняване, Единния 

европейски документ за обществени поръчки, изчисляването на прогнозната 

стойност на обществените поръчки и прилагането на някои изключения от 

приложното поле на ЗОП. 

Анализът на данните показва, че тази форма на методическа помощ се 

ползва активно от възложителите, тъй като чрез нея те могат да получат 

становище по специфичен казус и да осигурят правомерност на своите действия. 

През отчетния период най-голяма е активността на представителите на 

администрацията на изпълнителната власт – министерства и агенции, кметовете 

на общини и секторните възложители. 

Съществена част от запитванията са свързани с възлагането на обществени 

поръчки, финансирани със средства от европейските фондове. 

Следва да се отбележи, че постъпващите в агенцията запитвания се 

използват като източник на информация за областите, в които възложителите, 

кандидатите/участниците и изпълнителите на договори за обществени поръчки 

най–често срещат трудности при прилагане на нормативната уредба. 

Поставените въпроси се обобщават и ако се констатира повторяемост (респ. ако 

поради друга причина се прецени, че е необходимо информиране на по-широк 

кръг от лица), се инициира разработване на общи методически указания. 

 Общи методически указания 

В рамките на отчетната година са изготвени и издадени 5 общи методически 

указания и 1 техническо указание. Указанията са публикувани на ПОП и са 

общодостъпни. 
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 Преки консултации 

Друга прилагана през 2017 г. форма за оказване на методическа помощ във 

връзка със спазване на правилата относно обществените поръчки е 

провеждането на преки консултации. 

Този способ на подпомагане изисква отделяне на времеви и човешки 

ресурси от страна на АОП, но дава възможност за директно обсъждане на 

проблемите, като интересът към консултативните срещи е голям. 

През отчетния период са проведени 130 срещи с представители на 

централната и местна администрация (министерства, агенции и общини), както и 

на секторни възложители.Спектърът на обсъжданите въпроси е разнообразен и 

обхваща всички етапи на процеса на възлагане и изпълнение на договорите за 

обществени поръчки. 

 Популяризиране на добри практики 

През отчетната година АОП продължи изпълнението на проект "Методическа 

подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България", 

финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС). 

Проектът цели да повиши информираността относно ползите от „зелените“ 

обществени поръчки, да насърчи тяхното възлагане и да създаде условия за 

последователна и целенасочена политика в тази област, включително като 

стимулира предлагането на екологосъобразни продукти и услуги от страна на 

частния сектор. 

Реализираните през отчетния период дейности и задачи се свеждат основно 

до: 

- подготовка и провеждане на процедурата за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Проучване и прогнозиране потенциала на националния 

пазар на зелени обществени поръчки и изготвяне на практическо помагало за 

тяхното възлагане”; 

- изготвяне и изпращане на запитвания до различни експерти от 

Швейцария за осигуряване на консултантски услуги и техническо подпомагане 

на дейностите, свързани с предвидените работни посещения; 

- подготовка и сключване на анекс към договора за изпълнение на 

проекта; 

- изготвяне и изпращане на съответните доклади относно напредъка; 

- участие в проведените през периода заседания на Комитета за 

наблюдение на БШПС и на Работната група по комуникация по БШПС; 

- предоставяне на актуална информация относно проекта за публикуване 

на интернет сайта на БШПС, и др. 

Следва да се отбележи, че през годината добри практики относно 

използването на „зелени“ критерии при възлагане на обществени поръчки, са 

представяни от АОП и в рамките на обучителните семинари, в които служители 

на агенцията са участвали като лектори. 

II.2.3. Участие в подготовката на стандартизирани изисквания и 

документи 

Следва да се отбележи, че от 1.03.2017 г. възложителите в страната са 

длъжни да прилагат (с изключение на поръчки в областите отбрана и сигурност, 
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както и в случаите на чл. 231, ал. 2 от ЗОП) стандартизирани образци на 

договори и специализирани клаузи към договори за възлагане на обществени 

поръчки за някои често възлагани доставки и услуги. Документите са 

разработени в края на 2016 г. и са одобрени от министъра на финансите 

(Заповед № ЗМФ-1365 от 29.12.2016 г., издадена на основание чл. 109, ал. 2 от 

ППЗОП, във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 4 от ЗОП). Те са публикувани на ПОП и са 

достъпни за всички потребители. 

През отчетната година АОП продължи активно да участва в продължаващия 

процес на стандартизация на документи, относими към възлагането на 

обществени поръчки, в който са ангажирани и управляващите органи на някои 

оперативните програми. По-специално, агенцията предостави становища и 

бележки по изпратени от МОСВ и МРРБ проекти на документи. Освен това, 

организира и публично обсъждане на проектите, предоставени от МОСВ, след 

което надлежно препрати получените предложения и коментари. 

II.3. Осигуряване на публичност и прозрачност на 

информацията, свързана с възлагането на обществени 

поръчки 

II.3.1. Поддържане и развитие на Портала за обществени поръчки и 

Регистъра на обществените поръчки 

 Портал за обществени поръчки 

През 2017 г. АОП продължи да поддържа и развива ПОП - централизирана 

информационна система, която позволява на различни групи потребители да 

получават информация относно всички аспекти на обществените поръчки. 

Информацията в ПОП е систематизирана в тематични области, чиито 

наименования насочват потребителите за съдържанието. Основни и често 

посещавани области са: „Законодателство и методология”, „Методически съвет“, 

„Контрол и мониторинг”, „Образци и списъци”, „РОП и е-услуги”, „Възложители” 

и „Изпълнители”.  

Както и в предходните години, през 2017 г. информацията, публикувана на 

ПОП, е обновявана ежедневно. 

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 2017 г. са направени 3 

допитвания. 

Регистрирани са над 700 мнения по зададените въпроси.  

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 (списък по чл. 229, ал. 1, т.17 ЗОП). Към края на 2017 г. 

активно регистрирани в списъка са 525 външни експерти, като информацията за 

56 от тях е подадена от 8 организации, а останалите регистрации са в резултат 

на подаването на индивидуални заявления. 
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През 2017 г. в ПОП са публикувани 14 новини, касаещи различни 

инициативи, събития и дейности, реализирани от агенцията.  

През отчетната година АОП продължи да издава ежемесечно и вече 

утвърдения електронен бюлетин за обществени поръчки (на български и 

английски език). Той съдържа данни за обема и динамиката на пазара на 

обществени поръчки в страната на годишна база и сравнение с предходните три 

години, както и информация за пазара на обществени поръчки в страната на 

месечна база. 

Следващата графика (фиг. 2) показва устойчивия ръст през годините на 

интереса към Портала за обществени поръчки. През 2017 г. посещенията на 

портала са 1 722 600, което представлява средно по над 4700 посещения на 

ден. 

 

От изнесените данни се налага общият извод, че ПОП се оценява от 

потребителите като надежден източник на информация. 

 Регистър на обществените поръчки 

Поддържането на РОП е една от основните функции на агенцията и през 

2017 г. 

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 в регистъра е безплатен и се осъществява 

посредством ПОП. 

Възложителите изпращат подлежащата на публикуване информация само в 

електронен вид и в съответствие с изискванията на действалия през 2017 г. 

Закон 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 „Официален вестник“ на ЕС обявления за обществени поръчки. 
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Броят на възложителите, които са ползвали тази услугата през 2017  г., е 1005. 

Броят на препратените документи за публикуване в ОВ на ЕС през годината е 

14 921. 

Чрез разширеното търсене потребителите могат да запазват комбинация от 

критерии като шаблон за търсене, който може да се използва многократно. 

Всеки регистриран потребител на ПОП 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 2017 г. в РОП са регистрирани 23 764 шаблона за търсене и са 

подадени 18941 заявки за електронен абонамент, които се изпълняват 

ежедневно.  

Агенцията непрекъснато усъвършенства и разширява възможностите за 

търсене на информация в Регистъра на обществените поръчки. С цел 

максимално улесняване на потребителите през 2017 г. са добавени 

възможностите за бързо търсене „Поръчки, публикувани вчера“ и „Договори, 

публикувани вчера“. Тези нови функционалности дават възможност за търсене и 

по избор и на друг, зададен от потребителя, период на публикуване на поръчки 

и договори. 

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 статистически отчети до ЕК. 

Въведената в регистъра информация подпомага дейността и на контролните 

органи във връзка с подлежащи на проверка процедури и сключени договори. 

С РМС № 214/2016 г. е приет списък с набори от данни, които да се 

публикуват на Портала за отворени данни за 2016 г. В изпълнение на това 

решение, АОП предоставя данни за всички сключени договори за обществени 

поръчки, за публикуваната в РОП информация за изменения на договори в 

процеса на тяхното изпълнение (анекси) и данни за публикуваните изключения 

от приложното поле на закона, в отворен формат, в националния Портал за 

отворени данни (www.opendata.bg). През месец април 2017 г. са предоставени 

данни от РОП в отворен формат, отнасящи се за документи, публикувани в 

регистъра през 2016 г. 

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 2017 г. в РОП са въведени 65 257 документа, в т.ч. 50 999 

публикувани документи, 11 368 информации за обяви и 2 890 обобщени 

информации (фиг. 3). 

http://www.opendata.bg/
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Тенденция, която трябва да бъде отчетена, е свързана с непрекъснатото и 

устойчиво нарастване в броя на документите, изпратени с използване на 

електронен подпис. За 2017 г. 99,63% от документите са били въведени 

директно в базата данни на регистъра от упълномощени потребители. Видно от 

графиката по-долу (фиг. 4), 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. 

 

Към края на 2017 г. в регистъра се съдържат данни за 6 268 възложители и 

27 911 изпълнители по договори за обществени поръчки.През отчетната година 

са били създадени или е обновена информацията за 4341 упълномощени 

потребители на ПОП.  

Във връзка с участието на външни експерти при проверките на технически 

спецификации след 01.01.2018 г., на основание чл. 229а, ал. 2 ЗОП, Агенцията 

е публикуван списък на физически лица с компетентност в определени области. 

Необходимият софтуерен продукт е разработен по задание на експерти от 

агенцията в края на 2017 г. и е предоставен чрез Портала за обществени 

поръчки. За улеснение на потребителите е създаден видеоклип, който 

илюстрира начина на попълване на заявленията за регистрация. 

Като добри практики във връзка с поддържането на ПОП и РОП биха могли 

да се изведат: 

 Провеждането на обучения (само от АОП или съвместно с ИПА) на 

възложители с цел улесняване на възложителите при провеждане на 

ОП и попълване на образците от Редактора на форми; 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/1/SSI_NEW1.htm
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 Поддържането на горещи телефонни линии - служителите от 

Дирекция „ЕВСМ“ консултират възложителите при попълване на 

образците на обявления за обществени поръчки, насочват 

потребителите за работа с Портала за обществени поръчки, както и 

оказват помощ на потребители при разрешаване на технически 

проблеми; 

 Непрекъснатото усъвършенстване и разширяване на възможностите 

за търсене на информация в Регистъра на обществените поръчки; 

 Ежедневното обновяване на информацията на Портала за обществени 

поръчки, която осведомява потребителите за всичко ново, свързано с 

обществените поръчки; 

 Създаването и публикуването на ПОП на видеоклипове и друга 

помощна информация, които подпомагат потребителите да си 

направят регистрация в сайта, да се регистрират като външни 

експерти, да създават шаблони и електронен абонамент за 

получаване на информация за публикувани обществени поръчки и 

обяви и др.; 

 Публикуването на обобщена информация за пазара на обществени 

поръчки чрез ежемесечно обновяван бюлетин; 

 Установения гъвкав режим на работа на експертите от дирекция 

„ЕВСМ“, позволяващ оптимално разпределяне на натоварването и 

повишаване на качеството на обслужване на външните потребители; 

 Проактивната оперативна поддръжка на информационната система на 

ПОП и АОП, включваща: ежедневно архивиране на информация; 

периодично наблюдение на състоянието на системата и нейната база 

данни и съхраняване на историческа информация за него; 

своевременно разрешаване на възникнали проблеми; обновяване на 

софтуерното и хардуерното оборудване при необходимост и др. 

II.3.2. Мониторинг и публикуване на обобщена информация 

Въз основа на информацията от регистъра АОП извършва мониторинг върху 

националния пазар на обществените поръчки и периодично публикува (под 

формата на електронен бюлетин) актуалните стойности на основните 

показатели, с оглед проследяване динамиката на неговото развитие. 

Според данните от осъществявания мониторинг, общият брой на обявените 

обществени поръчки за 2017 г. възлиза на 10 876 (фиг. 5). 
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фиг. 5 

Друг наблюдаван показател е броят на сключените договори.Стойността на 

сключените през годината договори възлиза на над 6,90 млрд. лева. Средната 

стойност на един договор е 329 477 лв. 

 

общ брой договори 
валута 

стойност 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

20625 20951 

BGN 6 215 382855 6862747730 

EUR 117 768 333 19428088 

USD 1 764 731 294187 

CHF 1 932 099 711073 

GBP 25 667 205249 

*Данните са към края на съответната година. Стойността на договорите, сключени в 

чужда валута, е преизчислена в лева с използване на валутните курсове на БНБ към 

30.12.2017 г. 

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. 6) показва разпределението на обществените 

поръчки, обявени от двете основни групи възложители. 
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фиг. 6 

Съотношението между броя процедури, обявени от публични и секторни 

възложители, е 81% към 19% 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 2017 г., 

четири са секторни възложители. 

 

Възложител 
Брой 

договори 

Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД 422 

Община Варна 404 

ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - 

Столично АД/ 

323 

Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево 293 

ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД 281 

Община Бургас 247 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина 

/УМБАЛСМ/ "Н.И. Пирогов" ЕАД - София 

245 

Столична община 242 

Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР 230 

Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за 

финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ// 

212 
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Разпределението на броя процедури въз основа на обекта на поръчката – 

строителство, услуги или доставки, дава представа за структурата на 

потребностите на възложителите (фиг. 7). 

 

Представеното разпределение през последните 12 години показва запазване 

на съотношението между строителство, услуги и доставки. Традиционно най-

голям е делът на доставките, следван от услугите и строителството.  

Следващият съществен показател за анализ е разпределението на 

поръчките според вида на избраната процедура (фиг. 8). 

 

 

Открита процедура и публично състезание са процедурите, при които 

всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Запазва се установената 
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през годините тенденция за най-голям процент на процедурите, които 

гарантират принципа за публичност при възлагането – откритата процедура 

заема 40% от общия брой процедури, а публичното състезание заема 38%. Или 

публичните процедури заемат около 78% от всички проведени 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 Официален вестник на 

Европейския съюз. В ОВ на ЕС се публикува информация, свързана с 

възлагането и изпълнението на поръчки на стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП. 

През 2017 г. българските възложители са обявили общо 6035 процедури на 

европейския пазар, което съставлява 55.49 % от общия брой на обявените 

процедури (фиг. 9). 

 

 
 

II.3.3. Изграждане въвеждане на единна централизирана платформа 

за възлагане на електронни обществени поръчки 

Новите директиви на ЕС за обществените поръчки от 2014 г. представят 

принципните изисквания за електронно възлагане на обществени поръчки, 

предписват правила за електронна комуникация, както и въвеждат специални 

онлайн методи и инструменти за възлагане на обществени поръчки, като 

препоръчват на държавите-членки на ЕС да въведат софтуерни платформи и 

решения, които да позволяват цялостно електронно възлагане на обществени 

поръчки. 

В тази връзка, с чл. 40 ЗОП е регламентирано използването на „единна 

национална електронна уеб-базирана платформа“ от възложителите при 

възлагането на обществени поръчки. 

За изпълнение на тези изисквания АОП обяви открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: Разработване, внедряване и 

поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: 

Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни 

обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), финансирана по Оперативна програма 

„Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез 

Европейския социален фонд (ЕСФ). Техническата спецификация и 

документацията за обществената поръчка бяха изготвени с активното участие на 

експерти на АОП. За изпълнител беше избран Консорциум „ЕОП България“. 

Договорът за обществената поръчка е сключен на 14.12.2017 г. 
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Общата цел на обществената поръчка е да се разработи и внедри 

Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни 

обществени поръчки“, която да обхваща всички етапи от процеса на управление 

на обществените поръчки, включително планиране на нуждите, подготовка, 

провеждане и приключване на процедурите, сключване на договори, 

фактуриране, разплащане и др., като се обхванат всички видове процедури и 

способи за възлагане, съгласно директивите на ЕС и националното 

законодателство в областта на обществените поръчки. Системата ще е 

задължителна за използване както от публичните, така и от секторните 

възложители. Услугите на ЦАИС ЕОП ще се предоставят на потребителите 24 

часа в денонощието, 7 дни в седмицата. 

Предвижда се ЦАИС ЕОП да бъде въведена в експлоатация на два етапа. 

На първия етап ще бъдат внедрени определени модули, които ще осигурят 

базовата функционалност на Системата. На втория етап ще бъдат въведени 

останалите модули за постигане на пълната функционалност на Системата. 

Модулите, предвидени за първи етап, трябва да бъдат въведени в 

експлоатация не по-късно от 9 месеца, считано от датата на сключване на 

договора. Въвеждането в експлоатация на пълната функционалност на ЦАИС 

ЕОП следва да приключи не по-късно от 36 месеца, считано от датата на 

сключване на договора. 

Непосредствено след подписването на договора за изпълнение на 

обществената поръчка за разработване и внедряване на ЦАИС ЕОП 

(14.12.2017 г.) започна интензивна съвместна работа на експерти на АОП и на 

изпълнителя Консорциум „ЕОП България“ за уточняване на необходими детайли 

по функционалностите и начина на реализацията им в Системата. 

II.4. Контролна дейност 

II.4.1. Предварителен контрол 

Предварителният контрол като функция на АОП е форма за оказване на 

методическа помощ на възложителите.Той няма санкционен характер, а цели 

постигане на законосъобразно, прозрачно и ефективно разходване на 

публичните ресурси. Осъществява се от 1 януари 2009 г., като през годините се 

развива и усъвършенства. 

В съответствие с действащия ЗОП, през 2017 г. осъществяваният от АОП 

контрол е четири вида: 

 чрез случаен избор на процедури за възлагане на обществени поръчки; 

 върху процедури на договаряне; 

 върху договори, които са изключение от приложното поле на ЗОП; 

 при изменения на договори за обществени поръчки на основание чл. 116, 

ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

Заедно с посочените контролни механизми АОП извършва и преглед на 

конкретни процедури посредством мониторингови проверки. 

 Контрол чрез случаен избор 

Контролът чрез случаен избор (КСИ) е двуетапна проверка – преди и след 

откриване на процедурите за възлагане на обществени поръчки. В обхвата му 

попадат процедурите, които подлежат на публикуване в РОП, с изключение на 



Агенция по обществени поръчки  Годишен доклад 2017 

 

 25 

 

тези в областите отбрана и сигурност (възлагани по специфични правила), и на 

процедурите на договаряне, които са обект на друг вид предварителен контрол, 

извършван от АОП - по чл. 229, ал. 1, т. 6 ЗОП. Проверка се осъществява само 

на поръчки, избрани по утвърдена методика, която отчита нивото на риск. 

Изборът е автоматизиран и се извършва от специализиран софтуер - Система за 

случаен избор (ССИ). При КСИ се осигурява възможност всяка от провежданите 

в страната процедури да се определи за проверка от АОП. 

Методиката, въз основа на която се избират процедурите за контрол, се 

актуализира ежегодно. През 2017 г. е извършена промяна, която цели сред 

избираните процедури да се увеличи броят на тези с по-висока стойност и с по-

висок обществен интерес. 

В периода 01.01. – 31.12.2017 г. за контрол чрез случаен избор са 

определени 251 процедури за възлагане на обществени поръчки. За проверка са 

представени документите за 257 процедури (част от процедурите са избрани от 

ССИ през предходната 2016 г., но документите са постъпили в АОП през 

отчетната 2017 г.). 

През 2017 г. първи етап на контрол чрез случаен избор е осъществен в 257 

случая. В 219 от тях откриването на процедурата е обявено в РОП, след което е 

извършена и втора проверка (в приложимите случаи). 

Въз основа на проверените документи, на първи етап са изразени 226 

становища. В 27 случая е констатирано, че не са налице основанията за 

извършване на контрол, а в един от случаите в хода на проверката 

възложителят е информирал АОП, че са настъпили съществени изменения в 

условията на възлагане, поради което тя е преустановена. 

На втори етап (т.е. след откриването на процедурите в РОП) агенцията е 

изразила 210 окончателни становища за законосъобразност, като за 59 

процедури не са установени несъответствия с изискванията на ЗОП. 

В четири от случаите втора проверка не е реализирана, тъй като 

процедурите са били „ускорени” и съгласно ЗОП се проверяват еднократно, а 

една процедура е била прекратена преди АОП да изрази становище. 

През периода не са установени процедури, за които да са налице условия за 

определяне на наблюдатели в работата на комисиите. 

Показаната по-долу графика илюстрира броя на получените преписки 

според обекта на поръчката (фиг. 10). Най-много преписки, са с обект 

„доставки” – 248 бр., следвани от тези с обект „услуги” – 142 бр. и 

„строителство” с 86 бр. 
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Следващата графика показва разпределението на преписките според вида 

на процедурата (фиг. 11). Най-голям брой заемат „откритите” по вид процедури 

- 131 бр. на първи и 117 бр. на втори етап. На следващо място са публичните 

състезания – съответно с 98 и 86 бр. 

 

През отчетната 2017 г. най-голям брой преписки за осъществяване на 

контрол се пада на общините, следвани от публичноправните организации, 

секторните възложители, министерствата и агенциите. (фиг. 12). 

 

Видно от графиката на фиг. 13, делът на преписките по процедури, 

финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове, е около 25 %. 

 

На фиг. 14 е представено разпределението на процедурите, за които са 

представени документи за проверка, според стойността на поръчката, за която 

се отнасят. Групирането е на база стойностния праг по чл. 20, ал. 1 ЗОП.  
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При първия вид процедури редът за възлагане може да се определи като по-

сложен. Те подлежат на обявяване и в ОВ на ЕС. Вторият вид процедури за 

възлагане– тези, които са по национални правила, са за поръчки на по-ниска 

стойност. Те се провеждат в по-кратки срокове и по опростен ред. Обявяват се 

само в рамките на националния пазар чрез РОП. Някои от възложителите 

предпочитат да провеждат процедури за поръчки на ниска стойност по реда, 

приложим за по-високите стойности, тъй като по този начин си гарантират по-

голяма публичност и прозрачност. 

В по-голямата част от случаите при контрола чрез случаен избор се 

установяват грешки и несъответствия със ЗОП. Данните показват, че на първи 

етап спрямо всички проверени документи са отправени препоръки за 

съобразяване с разпоредбите на ЗОП, докато на втори етап за близо 28 % от 

процедурите не се установяват несъответствия с изискванията на 

законодателството в областта. 

При прегледа на проектите на документи най-често се установяват следните 

грешки и несъответствия: 

 непредставяне на задължителна според закона информация (за 

естеството и обема на възлагания договор, за изискваните гаранции, 

мотиви в определените от закона случаи и др.); 

 посочване на неточна или формална информация (неправилно посочване 

на сроковете за обжалване, неточна информация за сертификати, 

излагане на формални мотиви и др.); 

 липса, неточно формулирани или непропорционални минимални нива при 

критериите за подбор; 

 непредставяне на информация за документите, чрез които се доказва 

съответствие с критериите за подбор (чл. 59, ал. 5 ЗОП); 

 неправилно адресиране на изисквания за притежавани сертификати към 

производителите вместо към доставчиците - участници в процедурата(чл. 

63, ал. 1, т. 10 ЗОП); 

 неприлагане на образеца на обявление „Социални и други специфични 

услуги – обществени поръчки” в приложимите случаи; 

 посочване на различна информация в различните документи (при 

основанията за отстраняване, критериите за подбор, срокове и условия 

за изпълнение и др.). 

На втори етап се разглеждат документите, с които се открива процедурата 

по възлагане. Практиката до момента показва, че обикновено възложителите се 

съобразяват с констатациите и препоръките от първия етап на проверка и в 

редки случаи представят мотиви за неприети препоръки. По изложената 

причина констатираните при втората проверка грешки са значително по-малко и 

най-често касаят нова информация или въпроси, които не могат да бъдат 

проверени на първия етап, напр.: 
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 нарушения/пропуски при поддържане на профила на купувача (липса на 

информация за датите на публикуване на отделните документи, непълна 

преписка и др.); 

 грешки, касаещи изпълнението на задълженията за публикуване на 

документацията (посочване на неактивен линк към електронната 

преписка на поръчката, неспазване на сроковете за публикуване и др.). 

Видно от следващата графика (фиг. 15), проверените процедури, при които 

е използван критерий „най-ниска цена”, са около 65 %, докато процедурите –

предмет на контрол, при които избраният критерий е „качество/цена” или „ниво 

на разходите”, са около 35 %. 

 

По отношение на методиките за оценка, подложени на проверка, системните 

слабости се изразяват в следното: 

 използване на общо формулирани и неясно дефинирани понятия и изрази 

в методиката за оценка; 

 липса на конкретна информация за правилата, които ще се прилагат при 

определяне на оценката; 

 неясни указания за реда и начина, по който ще се извършва оценяването 

на предложенията/ трудно разграничими надграждащи условия за 

оценка; 

 значими разлики в стъпките на оценяване, грешни формули; 

 предвидено оценяване на оферти, които не отговарят на изискванията на 

възложителя. 

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.  

Следва да се подчертае, че основната цел на контрола чрез случаен избор e 

оказване на методическа помощ на проверяваните възложители и предоставяне 

на възможност за корекция на установените грешки и несъответствия. 

 Контрол върху процедури на договаряне без предварително 

обявление, договаряне без предварителна покана за участие и 

пряко договаряне 

Договарянето без предварително обявление и договаряне без 

предварителна покана за участие, както и прякото договаряне са процедури, 
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които възложителите могат да прилагат само при наличие на определени 

обстоятелства и при спазване на изрично посочените в ЗОП условия и 

предпоставки. При този вид процедури най-слабо са застъпени принципите на 

ЗОП - публичност, прозрачност и конкурентност, което ги определя като 

рискови. Контролната процедура обхваща проверка на съответствието между 

мотивите на възложителя, съдържащи се в решението за откриване, и 

приложените доказателства с избраното правно основание, за да се установи 

дали са спазени изискванията на закона за прилагане на този вид процедура. 

Агенцията осъществява контрол върху процедури на договаряне без 

предварително обявление, без предварителна покана за участие и пряко 

договаряне, които се откриват от публични и секторни възложители на 

основание чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 6, 9 и 10 ЗОП и чл. 182, ал. 1, т. 1, 4 и 5 ЗОП, 

когато са на стойност, по-голяма или равна на определените в чл. 20 от ЗОП 

законови прагове. През 2017 г. за проверка по този ред са постъпили233 

процедури, като 210 от тях са проверени и са изразени становища. В 22 случая 

е установено, че съответната процедура не подлежи на контрол, поради ниската 

стойност на възлаганата поръчка, а една процедура е прекратена от 

възложителя преди завършване на проверката. 

В съответствие с чл. 233, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато поръчките са на 

стойност, по-ниски от определените в чл. 20 от ЗОП законови прагове, контрол 

се осъществява само върху процедурите, определени чрез ССИ, съгласно 

методиката по чл. 232, ал. 2 ЗОП. През 2017 г. е осъществен контрол на 29 бр. 

договаряния без предварително обявление, които са открити на правно 

основание по чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 6, 9 и 10 и чл. 182, ал. 1, т. 1, 4 и 5 ЗОП и са 

на стойност под посочената в чл. 233, ал. 2 ЗОП. Те са разгледани по реда на 

чл. 233, ал. 1 ЗОП.  

От всички постъпили през 2017 г. и подлежащи на контрол процедури на 

договаряне без предварително обявление, без предварителна покана за участие 

и пряко договаряне, най-висок дял заемат процедурите, открити на основание 

чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в” ЗОП – 168 бр. Посоченото правно основание предполага 

наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална 

собственост. В тези случаи възложителите нямат алтернативен доставчик на 

съответната стока или услуга и по тази причина канят лицето, носител на 

правата. Преобладаваща част от тези процедури са 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 - 27 бр. Посоченото правно основание се прилага при възникнала 

необходимост от предприемане на неотложни действия, породени от настъпване 

на 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. 
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Статистиката показва, че през 2017 г. са открити 17 процедури на 

основание чл.  79, ал. 1, т. 6 ЗОП. Визираното правно основание се прилага, 

когато са необходими допълнителни доставки на стоки от същия доставчик, 

предназначени за частична замяна или допълване на наличните доставки и 

съоръжения и смяната на доставчика ще доведе до несъвместимост или до 

съществени технически затруднения при експлоатацията и поддържането, 

поради придобиване на стока с различни технически характеристики. 

Сред общия брой договаряния незначителен дял заемат процедурите, 

открити на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 буква „б” и т. 10 ЗОП (съответно 1 бр. и 

3 бр.) (фиг. 16). 

 

От гледна точка на обекта на обществените поръчки, следва да се отбележи, 

че от договарянията, подлежащи на проверка, през 2017 г. с най-висок дял са 

процедурите за поръчки с обект „доставки” – 148 бр., следвани от тези за 

„услуги” – 106 бр. , а с най-малък дял са процедурите за „строителство” – 15 бр. 

По отношение на възложителите, статистиката показва, че през 2017 г. най-

голям брой проверени процедури са открити от общини (70 бр.). На следващо 

място са лечебните заведения и министерствата (с по 37 процедури), а след тях 

се нареждат публичноправните организации (21 бр.), учебните заведения (20 

бр.), агенциите (17 бр.) и т.н. 

Анализът на данните от последните 3 години показва, че 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 

АОП извършва 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 само за тях дейности (т.нар.in-house възлагане). 
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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. 

През 2017 г. са разгледани 24 случая във връзка с изключения от 

приложното поле на ЗОП. От общия брой проверени преписки 19 са 

законосъобразни, в един от случаите правното основание не е доказано, а в 4 от 

случаите не е осъществен контрол поради ниска прогнозна стойност (фиг. 17). 

 

Данните от този вид контрол показват, че основанията на чл. 14, ал. 1, т. 5-

8 от ЗОП се прилагат правилно и опасенията от злоупотреби при използването 

им не се потвърждават. Същевременно, в случаите, при които се констатират 

несъответствия и въпреки това възложителят сключи договор, АОП изпраща 

информацията на Сметната палата и АДФИ. 

 Контрол при изменение на договор за обществена поръчка 

АОП осъществява предварителен контрол и на 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. 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. 

През 2017 г. са обработени 16 преписки за изменение на договори за 

обществени поръчки. В 6 от случаите е установено, че ЗОП се прилага 

законосъобразно, в 3 от случаите изборът на процедура не е безспорно доказан, 

а останалите 7 не са подлежали на контрол поради ниска стойност (фиг.18). 
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За случаите, при които въпреки констатираните несъответствия се сключва 

договор, АОП изпраща информацията на Сметната палата и АДФИ. 

II.4.2. Мониторинг на определени процедури за възлагане на 

обществени поръчки 

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 (чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП). По този ред на проверка 

се подлагат откритите процедури за възлагане на най-големите поръчки след 

обявяването им в Регистъра на обществените поръчки. 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. 

При мониторинга проверката се извършва след откриване на процедурата и 

изтичане на възможността за промяна на условията за участие в нея. 

Установяваните грешки и несъответствия със закона са аналогични на 

характерните за контрола чрез случаен избор. Съществената разлика е, че 

мониторингът е едноетапен и се осъществява след срока за промяна, в резултат 

на което при съществени грешки се стига до прекратяване на процедурата. 

Становищата на АОП се публикуват на Портала за обществени поръчки и са 

широко достъпни, както за органите за последващ контрол, така и за всички 

заинтересовани лица. 

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. 

При определяне на процедури за извършване този вид проверка се прилагат 

одобрени от министъра на финансите вътрешни правила за осъществяване на 

мониторинг. Те предвиждат изчисляване на индикатор за значимост на 

поръчката за всяка от публикуваните в РОП през предишния работен ден 

процедури за възлагане на обществени поръчки над определен стойностен праг. 

За проверка се избира процедурата, чийто индикатор е с по-висока стойност. 

В периода 01.01. – 31.12.2017 г. за осъществяване на проверки по този ред 

са избрани 165 процедури. Показаната по-долу графика илюстрира тяхното 

разпределение според обекта на поръчката (фиг. 19). Най-много поръчки са с 

обект „доставки” и „услуги”, – 79 бр. и съответно 75 бр., като най-малко са тези 

с обект „строителство” – 11 бр. 
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Следващата графика илюстрира броя на процедурите, избрани за 

мониторинг, според вида на възложителя (фиг. 20): 

 

Най-много поръчки, подложени на мониторингови проверки, са обявените от 

министерствата (50 бр.), следвани от тези на публичноправните организации 

(46 бр.) и общините (45 бр.), а най-малко са тези на агенциите (24 бр.). 

Видно от следващата графика, делът на процедурите, определени за 

мониторинг и финансирани със средства от ЕС, е около 32 % (фиг. 21).  

За разглеждания период са проверени 162 бр. процедури, като в 146 случая 

са установени несъответствия със ЗОП, а в 16 такива не са констатирани. Една 

процедура е била прекратена преди АОП да извърши проверка. 

Обобщаване на практиката от контролната дейност 

Обобщените данни показват, че през отчетната 2017 г. са обработени общо 

822 преписки. Изразени са: 
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- 226 бр. становища на първи етап на КСИ; 

- 210 бр. становища на втори етап на КСИ; 

- 196 бр. становища на основание чл. 233 ЗОП; 

- 19 бр. становища по чл. 234 ЗОП във връзка с договори, сключени на 

основание изключения от приложното поле на закона; 

- 9 бр. становища във връзка с изменения на договори по чл. 235 ЗОП; 

- 162 бр. становища на процедури, избрани за мониторинг по чл. 114, 

ал. 1, т. 2 от ППЗОП. 

Процентното съотношение на изразените от АОП становища по видове 

проверки (контрол) е показано на следващата графика (фиг. 22). 

В заключение може да се направи извод, че извършените предварителни 

проверки допринасят за редуциране на грешките, нарушенията и лошите 

практики и способстват за по-прозрачен, състезателен и достъпен процес на 

възлагане. Това от своя страна осигурява открито и резултатно разходване на 

публичните средства и свободен и лесен достъп на икономическите оператори 

до тях. Чрез осъществявания предварителен контрол от АОП се осигурява 

активен диалог с възложителите относно практическото прилагане на 

законодателството по обществени поръчки, като същевременно агенцията 

получава полезна обратна връзка за действията на възложителите. 

II.5. Взаимодействие и обмен на информация с други органи и 

организации 

 Споразумения за сътрудничество в областта на 

обществените поръчки 

С цел засилване обмена на информация и разширяване на взаимодействието 

между АОП и останалите органи и институции с правомощия в областта на 

обществените поръчки, през 2017 г. са подписани следните двустранни 

споразумения: 

 На 19.05.2017 г. е подписано споразумение между Агенцията за държавна 

финансова инспекция и АОП, с което страните се договарят да предприемат 

действия и мерки, насочени към засилване обмена на информация и 

разширяване на взаимодействието помежду си, с цел насърчаване на добрите 

практики и законосъобразността при възлагане и изпълнение на договори за 

обществени поръчки. Определени са типовете справки и доклади, както и 

сроковете, които двете агенции ще спазват при обмена на информация помежду 

си за подобряване координацията, както във връзка с контролната им дейност 

по Закона за обществените поръчки, така и по отношение на осъществявания 
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мониторинг на обществените поръчки в Република България. Заложено е и 

предприемането на съвместни действия за оценяване на рисковите фактори и за 

преодоляване на констатирани характерни нарушения в областта на 

обществените поръчки, организиране и участие в семинари, работни срещи и 

други мероприятия от взаимен интерес в областта на обществените поръчки, с 

цел повишаване на професионалната квалификация на експертите от двата 

органа. 

 На 31.05.2017 г. между АОП и Комисията за защита на конкуренцията е 

сключено Споразумение за сътрудничество в областта на обжалването на 

обществените поръчки. То предвижда регулярно предоставяне на статистическа 

информация за целите на мониторинга на обществените поръчки, обмен на 

практически опит и взаимно предоставяне на експертна помощ чрез участие в 

работни срещи, съвместни обучения, кръгли маси и др., както и изработване на 

съвместни документи. 

С реализирането на посочените действия и мерки се цели повишаване 

ефективността на работата на КЗК и АОП, както и насърчаване на добрите 

практики и законосъобразното възлагане на обществени поръчки в страната. 
 На 06.06.2017 г. е подписано споразумение между АОП и ИПА, насочено 

към засилване на взаимодействието между двата органа с цел повишаване 

професионализма при възлагането на обществените поръчки. Предвидените 

дейности са свързани с разработване и прилагане на програми за обучение в 

областта на обществените поръчки, организиране на курсове, семинари, 

годишни форуми, работни срещи, осигуряване на лекторски екипи за 

провеждане на обученията, осъществяване на проекти или друга форма на 

двустранно сътрудничество. 

В изпълнение на посочените споразумения, през годината от страна на АОП 

са осъществени редица дейности, като: предоставяне на съответната 

информация на АДФИ в срок; провеждане на съвместна експертна среща с КЗК и 

участие в работната група за осигуряване на свързаност между регистрите на 

двата органа; осигуряване на лектори за организирани от ИПА семинари 

относно обществените поръчки и т.н. 

Освен това, във връзка с мярка 28 от Плана за действие за изпълнение на 

препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките 

на Механизма за сътрудничество и оценка, на 03.10.2017 г. е подписано 

Споразумение между Комисията за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси (КПУКИ), Сметната палата, КЗК, АДФИ АОП, ИА ОСЕС и 

АФКОС, чийто предмет е свързан с конфликта на интереси*. 

Страните по споразумението се съгласяват да си сътрудничат за 

предотвратяване и противодействие на възможен или възникнал конфликт на 

интереси, установен при осъществяване на предварителен или последващ 

контрол на процедури за обществени поръчки. Споразумението включва и обмен 

на информация, включително сигнали за нарушения, както и провеждане на 

                                           

 

*http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/sporazumenie_05102017.pdf 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/sporazumenie_05102017.pdf
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срещи за анализиране на практиката и набелязване на общи мерки, насочени 

към предотвратяване на конфликта на интереси. 

 Работни групи, съвети и комитети за наблюдение 

През отчетната година представители на АОП са участвали в различни 

междуведомствени работни групи, като: 

 Междуведомствена работна група по Механизма за сътрудничество и 

оценка; 

 Междуведомствена работна група за изготвяне на информации и 

позиции на Република България за заседанията на Съвета на ЕС по 

конкурентоспособност; 

 Междуведомствена работна група № 19 „Регионална политика и 

координация на структурните инструменти“ към Съвета по европейски 

въпроси; 

 Междуведомствена работна група № 25 „Търговска и 

външноикономическа политика“; 

 Междуведомствена работна група № 31 „Национална програма за 

реформи“ към Министерство на финансите; 

 Междуведомствена работна група за координация на дейностите по 

комуникация по Българо-швейцарската програма към Министерския 

съвет /дирекция "Централно координационно звено"/; 

 Междуведомствена работна група за предоставяне на техническа помощ 

на администрацията на Република Македония в областта на 

изпълнението на фондовете на Европейския съюз; 

 Междуведомствена работна група за програмен бюджет към МФ; 

 Работна група № 30 „Разширяване на ЕС“ към Съвета по европейските 

въпроси, и др. 

Осъществените от служителите на АОП дейности в тази връзка включват 

изготвяне и предоставяне на информация, преглед и изразяване на становища 

по изпратени материали и проекти на документи (когато е необходимо), както и 

участие в заседания. 

През отчетния период служители на АОП активно са участвали в работата на 

ad hoc групи като: 

 Работна група за изготвяне на вътрешни правила за планиране на 

обществените поръчки на Министерство на финансите; 

 Работна група за изготвяне на проект на Споразумение за 

сътрудничество в областта на конфликта на интереси между държавните 

органи, извършващи предварителен и последващ контрол върху 

процедурите за възлагане на обществени поръчки); 

 Работна група за анализ на възможностите за привличане на спонсори, 

във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС; 

 Работна група към МВР по въпроси, свързани с поръчките за бежанци; 

 Работна група за промени в Наказателния кодекс. 
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Представител на агенцията участва и в Съвет АФКОС към МВР. 

Като наблюдатели с право на съвещателен глас определените от АОП 

служители са участвали в работата на комитетите за наблюдение (КН) на 

Националната референтна рамка и на отделните оперативни програми, както и 

на КН на БШПС. Това включва и участие в присъствени заседания (напр. на КН 

на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и на КН на ОП „Транспорт и транспортна 

инфраструктура“ 2014-2020 г.), които са проведени през отчетния период. 

 Други форми на сътрудничество на национално ниво 

През 2017 г. осъществяваното от АОП сътрудничество с други органи и 

организации се изразява и в участие в различни конференции, семинари, 

кръгли маси, дискусионни форуми и т.н., а също така в оказване на съдействие 

на други органи чрез предоставяне на информация, необходима за реализиране 

на техните правомощия. 

В рамките на отчетния период са изготвени и предоставени над 40 

специализирани справки за нуждите на различни органи (СП, АДФИ, Софийски 

районен съд, прокуратура, Държавна агенция „Национална сигурност“, 

Министерство на вътрешните работи, др.), както и на възложители. 

 Международна дейност 

С оглед изпълнение на своите правомощия, през 2017 г. е осъществявано 

активно сътрудничество с ЕК. То се изразява най-вече в изготвяне и 

предоставяне на информация относно обществените поръчки, участие в 

двустранни и многостранни срещи, организирани от ЕК конференции и 

семинари, както и участие в дейността на различни работни групи към 

Комисията. 

През отчетния период, експерти от АОП са взели участие в заседания на 

Правителствената експертна работна група по обществени (ЕХРР), както и в 

срещите на Мрежата на първоинстанционните органи за обжалване в областта 

на обществените поръчки. 

Активно е и участието на агенцията в дейността на Работната група към ЕК по 

икономика и статистика (ESWG). В рамките на организираната от ЕК процедура 

на съгласуване на проектите на нови стандартизирани образци в областта на 

обществените поръчки и концесиите, АОП осъществи предварителни технически 

консултации, в резултат на които е изготвено и изпратено становище с 

коментари, предложения и отговори на поставени въпроси. Експерти от 

агенцията са участвали в заседанието на работната група, на което са 

разгледани предложените от ЕК проекти и коментарите на държавите членки. 

Освен това, от страна на агенцията са предприети мерки за осигуряване на 

данните, включени в разработения от ЕК образец на доклад от мониторинга, с 

оглед изготвяне и изпращане на доклада в определения от Комисията срок (м. 

април 2018 г.). 

През 2017 г. представители на АОП са взели участие и в работна среща във 

връзка с поддържането на актуална информация за България в 

информационната система на ЕК „e-Certis”. Следва да се отбележи, че през 

отчетната година в тази система са въведени и са публикувани 23 критерия, 

представляващи документи, които описват изисквания на възложителите към 

кандидатите и участниците в процедурите за възлагане на обществени поръчки, 
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регламентирани в ЗОП и други български нормативни актове. Въведени са и 11 

доказателства - документи, предоставящи информация за предвидените в 

законодателството доказателства за изпълнение на изискванията на 

възложителите. Данните в информационната система „e-Certis” са от 

изключително голяма помощ за участниците в процеса, тъй като е реализирана 

връзка на системата с европейската услуга „Единен електронен документ за 

обществени поръчки - ЕЕДОП“. 

През м. ноември 2017 г. по инициатива на Генерална дирекция „Вътрешен 

пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ в София е проведена кръгла 

маса на тема „Въвеждане на електронни обществени поръчки. ЕЕДОП – 

предизвикателства при използване“ с участието на представители на АОП, 

възложители, икономически оператори и браншови организации. 

Агенцията е взела участие и в срещи на работна група „Заинтересовани 

страни в процеса на електронното възлагане“, където се обсъждат въпроси от 

общ интерес, свързани с осигуряване на оперативна съвместимост, създаване на 

регистри на договорите и въвеждане на електронни каталози. 

Експерти от агенцията са включени в работна група „Електронен подател“ 

към Службата за публикации на Официалния вестник на Европейския съюз (ОВ 

на ЕС). Това участие е от изключително значение за спазване на бизнес 

правилата и техническите изисквания на продукционната система на ОВ на ЕС и 

осигуряване на навременна публикация, залегнали в основата на услугата 

„Електронен подател“, предоставяна от АОП. 

В допълнение, през отчетния период експерти от АОП са участвали в 

множество международни семинари, конференции, срещи и други форуми, 

засягащи обществените поръчки, сред които: 

 семинар във връзка с професионализацията при обществените 

поръчки, организиран от ЕК (21 февруари 2017 г., гр. Амстердам, 

Холандия); 

 семинар на тема: „Превенция на трафика на хора чрез правителствени 

практики и мерки” (18 май 2017 г., гр. Стокхолм, Швеция); 

 конференция, посветена на обществените поръчки от стратегическо 

значение (2 юни 2017 г., гр. Париж, Франция); 

 конференция на тема: „Създаване на допълнителен стимул за единния 

пазар“, организирана от ЕК в сътрудничество с Малтийското 

председателство на Съвета на Европейския съюз като заключителното 

събитие в рамките на Форума по въпросите на Единния Пазар 2016-

2017 г. (19 юни 2017 г., Сейнт Джулиънс, Малта); 

 тематична работна сесия за млади държавни служители в контекста на 

предстоящото Българско председателство на Съвета на Европейския 

съюз през 2018 г. (20 – 22 юни 2017 г.,  гр. Брюксел, Белгия); 

 конференция на тема: „Обществени поръчки в държавите-членки на ЕС 

след реформата – изпълнение на Директива 2014/24/ЕС и Директива 

2014/25/ЕС, практическо прилагане, бъдещи предизвикателства” 

(28.11.2017 г., гр. Варшава, Полша). 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Дирекция „Финанси, 

човешки ресурси и 

административна дейност“ 

Дирекция 

„Законодателство и 

методология“ 

Дирекция „Контрол 

на обществените 

поръчки“ 

Дирекция 

„Електронно 

възлагане, 

стандартизиране и 

мониторинг“ 

Отдел „Правна уредба 

и методология“ 

Отдел „Стратегически 

документи и 

сътрудничество“ 

Отдел „Контрол чрез 

случаен избор“ 

Отдел „Kонтрол на 

договарянията, 

изключенията и 

измененията на 

договорите“ 

Отдел 
„Информационно 

обслужване на 
националната 

електронна 
платформа“ 

Отдел „Мониторинг и 

стандартизация на 

обществените 

поръчки“ 

 конференция на високо равнище относно обществените поръчки като и 

стимулирането на инвестициите, организирана от ЕК 7 декември 

2017 г., гр. Брюксел, Белгия) и т.н. 

 

III. Административен капацитет и изпълнение на бюджета 

Дейността, структурата, организацията на работа и численият състав на АОП 

са регламентирани с устройствения правилник на агенцията, приет от 

Министерския съвет на 20.03.2017 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 24.03.2017 г., в сила от 

24.03.2017 г.). 

 Структура и състав 

При осъществяване на своите правомощия изпълнителният директор на АОП 

се подпомага от администрация, която включва една обща и три 

специализирани дирекции (фиг. 24).  

           фиг. 24 
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 Обща администрация 

Дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност“ (15 

щатни бройки) осъществява финансово-счетоводната и отчетната дейност на 

АОП, осигурява изпълнението на бюджета и отговаря за техническото и 

информационното осигуряване на агенцията. 

Дирекцията организира и осъществява дейностите, свързани с управлението 

на човешките ресурси в съответствие с нормативните и вътрешните актове, 

осигурява правното обслужване на агенцията (вкл. процесуално 

представителство) и участва в подготовката, организацията и изпълнението на 

международни проекти и програми. 

 Специализирана администрация 

 Дирекция „Законодателство и методология“ (24 щатни бройки) 

подпомага изпълнителния директор на АОП при изпълнение на правомощията му 

по Закона за обществените поръчки. 

Дирекцията осигурява: 

- подготовката на проекти на нормативни актове в областта на 

обществените поръчки в съответствие с приложимото европейско 

законодателство в тази област;  

- разработване, координиране и отчитане на стратегически документи в 

областта на обществените поръчки; 

- методическа помощ на възложителите и популяризиране на добри 

практики, свързани с възлагане на обществени поръчки;  

- сътрудничеството с органи и организации, вкл. със службите на 

Европейската комисия;  

- изпълнение на други задължения на Република България в областта на 

обществените поръчки, произтичащи от членството й в ЕС. 

 Дирекция „Контрол на обществените поръчки“ (24 щатни бройки) 

подпомага изпълнителния директор при осъществяването на външен 

предварителен контрол на процедури, избрани чрез случаен избор, на 

процедури на договаряне, на някои изключения от приложното поле на закона, 

при изменение на договори за обществени поръчки в определени от ЗОП случаи. 

Дирекцията изготвя предложения за сезиране на компетентните орган за 

упражняване на последващ контрол по ЗОП, както и с разработване на проекти 

на правила и други документи, свързани с нейната дейност. 

 Дирекция „Електронно възлагане, стандартизиране и мониторинг“ (20 

щатни бройки) осигурява работата на РОП и ПОП, публикува своевременно 

приложимата информация в РОП и служебно препраща обявленията, подлежащи 

на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз, а също така 

осъществява мониторинг на обществените поръчки. 

Дирекцията отговаря за въвеждането, развитието, поддръжката и 

функционирането на единната централизирана платформа за възлагане на 

електронни обществени поръчки. 
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 Административен капацитет 

Като бе посочено по-горе, през отчетната година общата численост на 

персонала в АОП е 85 щатни бройки. 

Към 31.12.2017 г. са заети 71 щатни бройки. 

Служителите са разпределени, както следва: 

Според образователната степен: с висше образование – 66 лица; със средно 

образование - 5 лица. 

Според образователната област: Правни науки – 19 лица; Стопански науки 

– 24 лица; Технически науки и информатика – 7 лица; Хуманитарни науки – 6 

лица; Педагогически науки – 4 лица; Социални науки - 6 лица; други – 5 лица. 

Според възрастта: до 29 години – 7 лица; между 30 и 59 години – 62 лица; 

60 и над 60 години - 2 лица. 

През 2017 г. са проведени 26 конкурсни процедури за общо 34 работни 

места. Назначените нови служители са 13, а двама служители са преназначени 

от същата администрация. Без назначение са приключили 13 конкурсни 

процедури, като причините са свързани с липса на кандидати или липса на 

кандидати, отговарящи на условията за допустимост. През отчетната година са 

напуснали 11 служители. 

Освен увеличаване числеността на персонала и увеличаване на бюджетните 

средства за възнаграждения, през отчетната година са реализирани 

допълнителни мерки, насочени към укрепване на капацитета.Например, за 

изпълнение на задълженията извън работното време на служителите е 

определен допълнителен платен годишен отпуск.Организирани са 

специализирани вътрешни обучения за новопостъпили служители по теми: 

"Функционалности на РОП И ПОП; Услугата "Електронен подател", предоставяна 

от АОП" и "Въведение в Excel 2010".На 14 и 15 декември 2017 г. е проведено 

обучение на тема „Повишаване на професионализма на служителите на АОП” с 

55 участника от агенцията. Целта на мероприятието е да способства за 

професионалното развитие на служителите на АОП, подобряване на 

междуличностната и екипната комуникация и ефективно взаимодействие между 

отделните звена. 

През отчетния период, екипът на АОП, определен във връзка с 

Председателството на България на Съвета на ЕС, е преминал успешно 

организираните от ИПА и от Дипломатическия институт към Министерството на 

външните работи обучителни курсове, сред които: „Практически аспекти на 

председателството на Съвета на ЕС“, „Европейска терминология на английски 

език“, „Европейският законодателен процес през перспективата на Европейския 

парламент“, „Председателството и секретариата на Съвета на ЕС“, „Подготовка 

на заседанията на Корепер и Съвета на ЕС“, „Ефективно председателстване на 

работни групи“, „Процедурни правила за работата на Съвета“, 

„Взаимоотношения с Европейския парламент“, „Взаимодействие с ЕК“, 

„Подготовка и провеждане на Триалог“, „Качество на нормотворчеството“, 

„Новите правила относно оценките на въздействие“, „Документооборот на ЕС 

(изготвяне на проекти, производство, превод, разпространение, прозрачност)“ и 
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др. За удостоверяване на участието в обученията, служителите на АОП са 

получили сертификати, издадени от съответните обучителни организации. 

В допълнение, следва да се отбележи и подкрепата, получавана по линия на 

ЕСИФ, и по-специално чрез Оперативна програма „Добро управление“. Тя се 

изразява във финансиране на част от заплатите на служителите от 

специализираната администрация на АОП съгласно подписан през м. юни 2016 

г. договор за безвъзмездна финансова помощ. Подготвено е проектно 

предложение, в резултат на което се очаква да бъде подписан и друг договор, 

чрез който да се финансират дейности, насочени към повишаване на 

професионализма  на експертния състав. 

 Изпълнение на бюджета на АОП за 2017 г. 

Агенцията e второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на 

Министерството на финансите.  

На основание чл. 34 от Закона за устройство на държавния бюджет, 

утвърденият бюджет на АОП за 2017 г. е 1 562 100 лв. 

Общият размер на разходите на агенцията за заплати и осигуровки е 1 

100 941 лв., а за издръжка и капиталови разходи към 31.12.2017 г. е 377 846  

лв. 

Изпълнението на разходите на агенцията спрямо утвърдения план за 

годината е 95 %. 

 

IV. Заключение 

През 2017 г. АОП продължи да осъществява ролята на основен 

специализиран орган, ангажиран с реализиране на националната политика 

относно обществените поръчки. Същевременно, агенцията участва активно при 

изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членството на България в ЕС, 

включително чрез ефективно сътрудничество с Комисията. 

Осъществените през годината дейности и постигнатите резултати определят 

централното място, което заема АОП в системата на обществените поръчки. 

На базата на осъществения напредък и чрез адекватно използване на 

натрупания опит, агенцията следва да продължи да работи активно за 

осигуряване на законосъобразна среда и повишаване ефективността на 

възлагателния процес в страната. 

За тази цел, основният фокус следва да се постави върху цялостно 

реализиране на Стратегията (и най-вече въвеждане на електронни обществени 

поръчки чрез изграждане и внедряване на централизираната електронна 

платформа), установяване ефективността на осъществените мерки и развитие на 

нормативната уредба относно обществените поръчки. 

Упражняването на ефективен предварителен контрол и осигуряването на 

полезна и навременна обща методическа помощ също следва да са сред 

ключовите приоритети на агенцията. 

От съществено значение е да продължи и укрепването на експертния 

капацитет на АОП в количествен и качествен аспект. Това може да се постигне 
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чрез комплексни и последователни мерки за повишаване квалификацията и 

материално стимулиране на служителите, като резултатите от действията в тази 

насока ще се проявят през следващите отчетни периоди. 

Активното взаимодействие и засилването на междуинституционалния диалог 

ще доведе до по-ефективна работа на съответните органи и е важен инструмент 

за цялостно подобряване функционирането на системата на обществените 

поръчки в България. В този смисъл, следва да продължи и политиката на 

сътрудничество с други органи и организации в областта на обществените 

поръчки, както и със съответните служби на ЕК. 

Предвид гореизложеното, дейността на агенцията през 2018 г. следва да 

бъде насочена към: 

 Осигуряване на актуална оценка на националната система на 

обществените поръчки; 

 Подпомагане на законосъобразното и ефективно възлагане на 

обществени поръчки чрез развитие на нормативната уредба, използване 

на различни форми за предоставяне на методическа помощ и 

популяризиране на добрите практики; 

 Осигуряване на ефективен предварителен контрол в областта на 

обществените поръчки; 

 Развитие на електронното възлагане чрез разработване и внедряване на 

национална централизирана електронна платформа за обществени 

поръчки; 

 Допълнително укрепване на административния капацитет на АОП и 

оптимизиране на организацията на работа; 

 Засилване на сътрудничеството с различни органи и организации в 

областта на обществените поръчки, включително чрез ефективно 

изпълнение на постигнатите договорености. 

 


