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РЕЗЮМЕ  

Настоящият доклад съдържа оценка на системата за обществени поръчки в 

България като прави преглед на напредъка след влизането в сила на приетия през 

2016 г. от Народното събрание Закон за обществените поръчки и предоставя редица 

препоръки за по-нататъшно усъвършенстване на системата. Докладът се състои от 

четири ясно обособени глави, посветени на следните теми: 

 

 Цикъл на възлагане и пазарни практики; 

 Развитие на капацитет; 

 Наблюдение, надзор и контрол; и 

 Почтеност и прозрачност. 

 

Всяка от тези глави съдържа редица констатации. Тези констатации са обобщени и 

представени в Таблица 1 като конкретен набор от препоръки за подобрения в 

следните шест приоритетни области: 

 

 Стратегическо планиране; 

 Обучение и изграждане на капацитет; 

 Добри практики, насоки и методологическо ръководство; 

 Анализ на данните и отчитане на изпълнението; 

 Ангажиране на заинтересованите страни от частния и публичния сектор; 

 Съответствие, контрол и почтеност.  

 

Констатациите и препоръките на настоящия доклад касаят не само Агенцията за 

обществени поръчки (АОП), но и всички участници в системата на обществени поръчки в 

България. Настоящото резюме извежда някои общи теми и прави общ преглед на 

основните предизвикателства и свързаните с тях възможности, на които трябва да се 

отговори, за да се запази и ускори напредъкът в реформирането на системата за 

обществени поръчки. 

 

Успехи и предизвикателства 
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Като цяло е постигнат похвален напредък в модернизирането на системата за 

обществени поръчки в България след приетата през 2014 г. Национална стратегия за 

развитие на сектора на обществените поръчки и влизането в сила през 2016 г. на новата 

нормативна уредба в тази област. Този напредък се дължи до голяма степен на лидерската 

роля на Агенцията по обществени поръчки (АОП), която категорично се утвърди като 

„отговорник“ за изпълнението на стратегията за развитие на сектор обществени поръчки, 

превръщайки се в двигател на реформите, предприети на редица фронтове. Проучванията, 

проведени от името на Екипа по извършване на прегледа (вж. Приложения 2-4) показаха, 

че над две трети от възложителите намират съветите и препоръките на АОП за полезни 

или много полезни, а над 98% са запознати с уебсайта на АОП, който е в центъра на 

усилията за подобряване на практиките по възлагане на обществени поръчки. 

 

АОП е установила добри взаимоотношения с други контролни органи и благодарение 

на усилията на Агенцията (и тези на други ключови органи като Сметната палата, АДФИ 

и КЗК) са изградени необходимите правни, процедурни и технически структури за 

изпълнение на действащото законодателство. Тези структури поставят основите за 

постигане на устойчиво подобрение на дейностите по възлагане на обществени поръчки. 

Предизвикателството сега е да се гарантира, че тези структури и процеси ще бъдат 

използвани и развивани систематично и последователно, за да се преодолеят 

продължаващите несъответствия и неефективност в дейностите по възлагане на 

обществени поръчки и да се извлекат по максимален начин потенциалните ползи (както за 

публичния сектор, така и за икономиката като цяло) от провеждането на обществени 

поръчки, отговарящи на световните стандарти. 

 

На стратегическо ниво съществуват доказателства за наличието на добро 

междуведомствено сътрудничество, пример за което е договорената между СПРБ и 

АДФИ обща методология за контрол. АОП продължава да развива нормативната уредба 

за обществените поръчки и по-специално в областта на реформирането на процеса на 

предварителни проверки (Еx-ante), който да се съсредоточи върху обществени поръчки с 

по-висока стойност, както и да подобрява дейността в области като обжалване и 

електронни обществени поръчки. Тези реформи обаче биха могли да отидат и по-далеч, 

пример за което са отправените в настоящия доклад поредица от препоръки за по-

нататъшно опростяване на процесите на предварителен и последващ контрол с цел 

стимулиране на съответствието и подобряване на прозрачността. Въпреки че всеки един 

от контролните органи разбира добре своите отговорности във връзка с 

обществените поръчки, като цяло функцията за контрол е твърде сложна, което 

превръща хармонизирането на методологиите и стандартизирането на процедурите в 

сериозно предизвикателство. 

 

Средата в сектора на обществените поръчки е силно фрагментирана от наличието на 

над 6 400 възложители. Реално действащи са по-малко от половината, като само около 1 

200 от всички възложители имат разходи за над 100 000 лева годишно. Между 
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възложителите е налице ограничена комуникация и липса на реално чувство за 

принадлежност към „общност“ в сферата на обществените поръчки. Макар да се 

насърчава публикуването на плановете за обществени поръчки и информация за 

постигнатите резултати, съществуват твърде малко доказателства, че това се прави 

систематично и обхваща информация извън задължителната за публикуване относно всяка 

обществена поръчка. 

 

Трудно е да се установи точно какви са нивата и тенденциите при общите разходи за 

обществени поръчки. Според някои данни, разходите изглежда са отбелязали 

драматичен спад от 12.5 на 7 милиарда лева в периода между 2013 г. и 2017 г., а като дял 

от БВП обществените поръчки са намалели наполовина (вж. Фигура 1 на стр. 21). Макар 

да се дължи отчасти на приключването на програмния период 2007-2013 г. за фондовете 

на ЕС, не е ясно дали това е отражение на намаляване в по-широк план на публичните 

разходи в България, на спад в разходите под активно управление или на несъответствия в 

информацията за изразходваните средства, налична в публичното пространство. Данните 

от Регистъра на обществените поръчки (РОП) показват увеличение на общата прогнозна 

стойност на процедурите за възлагане на обществени поръчки (процедурите на договаряне 

без обявление не са включени) от 10.7 на 13.9 милиарда лева за същия период и по-малък 

спад в стойността на сключените договори от 8.7 на 7.7 милиарда лева. 

 

Каквато и да е причината, ясно е, че са налице значителни възможности за 

подобряване на ефективността и в този смисъл обществените поръчки следва да 

съставляват неразделна част от бюджетното планиране на органите в публичния 

сектор. Макар документацията на обществените поръчки от извадката да се отличава с 

добро качество, по-голям напредък би могъл да се постигне по отношение на 

стандартизацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки, съществуват 

значителни възможности и за подобряване на прогнозната оценка на разходите. 

Съгласно данните на ЕС, едва 1% от процедурите за възлагане на обществени поръчки над 

установените прагове се извършват въз основа на споразумения за съвместни поръчки или 

рамкови споразумения. При твърде голям дял от процедурите за възлагане на обществени 

поръчки решение се взима само въз основа на цената, като съображенията за качеството са 

от второстепенно значение. Ограничен практически напредък е отбелязан по отношение 

на устойчивите обществени поръчки, въпреки Планa за зелени обществени поръчки и 

усилията на АОП за разработване на ръководство за устойчиви обществени поръчки въз 

основа на Практическото ръководство за зелени обществени поръчки. 

 

Нивото на прозрачност е относително високо, като изискванията, определени от 

ЗОП, са по-високи от тези, определени в европейските директиви. Въведено е 

задължение за възложителите да публикуват цялата документация за процедурите на 

своите профили на купувача и да предоставят неограничен, пълен и свободен достъп до 

тази информация. При проведените анкети, обаче, както икономическите оператори, така 

и респондентите от широката общественост посочват като основен източник на 
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загриженост възприятието за липса на прозрачност при процедурите по възлагане на 

обществени поръчки. Подобрения биха могли да се постигнат чрез по-добър пазарен 

анализ, по-систематично отчитане на резултатите и разработване на ключови 

показатели за изпълнение – например каква част от разходите се управляват от 

системата за обществени поръчки, каква част се изразходва чрез споразумения за 

съвместно възлагане, какво е съотношението на квалифицираните специалисти по 

възлагане на обществени поръчки към разходите.1 Особено за по-големите възложители и 

централните органи за покупки разработването на местни стратегии за възлагане на 

обществени поръчки и публикуването на планове за обществени поръчки следва да бъдат 

стандартна практика. Това би спомогнало за насърчаване на прозрачността, за изграждане 

на обществено и потребителско разбиране за значението на обществените поръчки и за 

повишаване на доверието в ангажимента на правителството да се справи с измамите и 

корупцията при възлагането на обществени поръчки. 

 

Голяма част от информацията за обществените поръчки вече е достъпна онлайн чрез 

профилите на купувача и Регистъра на обществените поръчки. Новата платформа за 

електронни обществени поръчки ще направи тази информация по-лесно достъпна и ще 

предостави реални възможности за стимулиране на стандартизацията на практиките, 

разработване на система за отчитане на резултатите и засилено използване на пазарни 

проучвания. Оползотворяването на пълния потенциал на платформата за електронни 

обществени поръчки следва да бъде в основата на усилията за повишаване на 

прозрачността, а следователно и повишаване на доверието в системата на обществените 

поръчки. В съчетание с подновен и по-силен акцент върху изграждането на капацитет чрез 

повишаване на професионализацията, обучение и установяване на стандарти за 

компетентност, това би могло да послужи като катализатор за следващия етап на реформи 

в сектора на обществените поръчки. 

 

Централните органи за покупки (ЦОП), обхващащи централната държавна 

администрация, сектора на здравеопазването и общините, имат значителен 

потенциал за повишаване на стандартите и на ефективността. Понастоящем ЦОП 

изглежда по-скоро реагират на търсенето на клиентите (под формата на искания от страна 

на възложителите, които те представляват), вместо да го формират чрез активно 

насърчаване на програми за съвместни разходи. Развитието на ЦОП и дефинирането на 

отношенията им с АОП следва да бъдат ключови приоритети. Това ще бъде 

пораждаща предизвикателства дългосрочна амбиция, която ще изисква трайни 

инвестиции и ангажимент за дълъг период от време, за да се изгради капацитет и се 

натрупа опит. По-широкото използване от ЦОП на данните за значимите по стойност 

обществени поръчки, с които те разполагат, особено при новата платформа за електронни 

                                                 
1 Програмите за реформа в сектора на обществените поръчки в Шотландия и Уелс определят като дългосрочна цел над 
30% от разходите да бъдат направени чрез договори за съвместно възлагане, а нормите в сектора (установени от Джон 
МакКлеланд през 2005 г.) показват референтен показател от един квалифициран специалист по възлагане на 
обществени поръчки на всеки 13 милиона британски лири разходи за обществени поръчки. 
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обществени поръчки, би им позволило да идентифицират и насърчат възможностите както 

за съвместни покупки, така и за специфични за дадения сектор рамкови споразумения, 

като например планираното рамково споразумение за фармацевтични продукти в сектора 

на здравеопазването. Други примери за потенциални рамкови споразумения са за 

закупуване на офис консумативи, ИТ хардуер, комунални услуги, пътуване и настаняване, 

почистване, поддръжка на автомобилния парк и др. 

 

Освен да действат като консорциуми за покупки, натоварени с изпълнението на набор от 

рамкови договори, обхващащи редица продуктови категории, ЦОП биха могли да се 

превърнат в по-амбициозни „експертни центрове“ със задача да определят 

стандартите и да изграждат капацитет в рамките на отделните възложители. Трета и 

по-сложна възможност би било предоставянето на „споделена услуга“ за цялостно 

изпълнение на функцията по възлагане на обществени поръчки от името на по-малки 

възложители, които не разполагат с достатъчно ресурси, които да оправдаят създаването 

на техни собствени специализирани звена за обществени поръчки. Предвид наличието на 

голям брой малки възложители, често без собствени професионални способности за 

провеждане на обществени поръчки, тази възможност заслужава сериозно внимание. 

 

АОП е добре поставена да бъде двигател на промените и получава признание от 

възложителите като основен източник на съвети и насоки. Нейните контакти с 

отделните възложители обаче са сравнително ограничени и са свързани най-вече с 

тълкуване на законодателството и процедурите по възлагане на обществени поръчки, 

както и с предоставяне на насоки относно използването на националната електронна 

платформа за обществени поръчки. Подобно методологическо ръководство се оценява 

високо от неговите получатели и по-конкретно разработеното от АОП Практическо 

ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки, но е 

необходима систематична комуникационна стратегия за дефиниране, управление и 

придвижване напред на взаимодействието между АОП и по-широката общност в сектора 

на обществените поръчки. 

 

Формирането на чувство за общи цели и изграждането на националната общност в 

сектора на обществените поръчки може да стане под формата както на стандартни 

инструменти и процедури и стандартизирано отчитане на резултатите, така и на 

неформална структура. Една от възможностите е форум, който да обединява 

представители на различни сектори (и да включва представители на бизнеса) за 

изграждане на по-широко усещане за отговорност и разбиране на стратегията за възлагане 

на обществени поръчки сред ключовите участници в сектора. Подобен форум би могъл да 

бъде неформална структура, която да допълва вече съществуващите законно установени 

структури за взаимодействие между различни правителствени органи. Освен това може да 

се работи повече за разбиране на основните бариери, пред които са изправени 

доставчиците при участието им в процедури по възлагане на обществени поръчки. 
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Правителството на България следва да продължи да координира съответните 

дейности, насочени към подобряване на системата за обществени поръчки, 

включително на базата на препоръките, залегнали  в този доклад.  
 

Заключение  

Много е направено за полагане на основите на ефективна и ефикасна система за 

обществени поръчки в България. Налице е все по-широко признаване, че възлагането на 

обществени поръчки е не просто технически процес за минимизиране на разходите, а 

стратегически фактор за успешна икономическа политика и предоставяне на обществени 

услуги. Следващите години предоставят реална възможност за надграждане върху 

постигнатия напредък, при проява на непрекъснат стремеж към по-голяма прозрачност, 

отчитане на изпълнението, използване на пазарните проучвания за засилване на 

сътрудничеството, както и изграждане на капацитет и професионализация на органите по 

обществени поръчки. Предоставяйки ясна политическа подкрепа и признавайки 

значението на реформата в сектора на обществените поръчки за общественото благо, АОП 

играе важна водеща роля в този процес като задава общата посока на реформите в 

областта на обществените поръчки и работи за гарантиране, че всички участници в 

системата за обществени поръчки разбират ясно ролята, която могат да играят за 

постигане на реални и трайни промени. 

 

Таблица 1: Обобщение на препоръките 

Стратегическо планиране 

1. Въвеждане на формално изискване към по-големите възложители и ЦОП за разработване на 

стратегии за обществени поръчки и редовно отчитане на тяхното изпълнение. Стратегиите 

за възлагане на обществени поръчки следва да включват публикуване на годишни планове 

за обществени поръчки и проактивен подход към управлението на риска и ефективността. 

2. Следва да се постави стратегически фокус върху обобщаване на търсенето при обществени 

поръчки и по-нататъшното развитие на проактивната роля на ЦОП в използване на 

установения огромен потенциал за икономии от мащаба. 

3. Стратегически фокус следва да се постави върху бъдещото развитие на системата за 

електронни обществени поръчки и други подходящи електронни инструменти, включително 

дейности за обучение и промяна на културата, необходими за пълното оползотворяване на 

евентуалните ползи. 

Обучение и изграждане на капацитет 

4. Официално оформяне (включително законово) на необходимостта от изграждане на 

капацитет в областта на обществените поръчки. Този процес трябва да се ръководи от АОП 
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(със съответните целеви ресурси) и да се основава на стратегия за изграждане на капацитет, 

която да се актуализира периодично, с акцент върху професионализацията, иновациите и 

стандартизацията. В хода на тази дейност следва да бъдат отчетени нуждите на различните 

категории възложители, като се постави акцент, ако е налице възможност за това, върху 

съвместните подходи за изграждане на капацитет и предоставяне на обучение. 

Добри практики, насоки и методологическо ръководство 

5. Разработване на усъвършенствани методически указания и образци на документи по 

ключови аспекти на цикъла на обществените поръчки, подкрепени от примери за добри (и 

лоши) практики и съобразени с нуждите на конкретни сектори. Това следва да включва 

пазарни консултации, надзор на договорите, преразглеждане на договори, навременно 

плащане и електронно фактуриране, разрешаване на спорове. 

6. Разработване на методическо ръководство, подкрепено от обучение, относно устойчивите 

обществени поръчки за допълване на съществуващото Практическо ръководство за зелени 

обществени поръчки. Това следва да включва разработване на ключови показатели за 

изпълнение, подобряване на управлението на договорите и насърчаване на ранното и 

активно участие на МСП. 

7. АОП следва да осигури пряко участие на заинтересованите страни при определяне на 

приоритетите за стандартизация чрез разработване на отличаваща се с последователност 

основна документация. Това може да включва формиране на временни работни групи, както 

и на по-формални структури. Трябва редовно да се търси обратна връзка от потребителите 

на стандартизирани документи, като получената информация се включва в периодичните 

прегледи и редакции на документи. 

8. Преглед на начина, по който информацията за съответните закони, правилници, съдебни 

решения, разпоредби и отговорности се публикува и актуализира с цел подобряване на 

достъпността и улесняване на запитванията. 

Анализ на данните и отчитане на изпълнението 

9. Подобряване на отчетността на изпълнението и оценката на разходите чрез по-систематичен 

анализ на статистическите данни, генерирани от новата система за електронни обществени 

поръчки и представянето им по по-достъпен за ползване начин. Това следва да включва 

разработването на пакет от ключови показатели за изпълнение (КПИ) въз основа на 

наличните данни, приложими за всички възлагащи органи от публичния сектор. 

10. Определяне на отделна централна отговорност в рамките на АОП (с подходящо ресурсно 

обезпечаване) за пазарни проучвания и анализ и определяне на стандарти за събиране и 

представяне на данни в достъпна форма.  

11. Обмисляне на възможността за създаване на база данни за изпълнението на възложените от 

правителството поръчки, при което да се предоставя обратна информация за изпълнението 
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на всеки отделен договор. Това би поставило основите за по-активно отчитане на лошо 

изпълнени договори и на резултатите от предишни изпълнения на поръчки като цяло, което 

ще подпомогне процеса на квалификационна оценка в бъдеще. 

12. Подобряване на съгласуваността на информацията относно жалбите чрез засилване на 

обмена на текуща и актуализирана информация относно случаите на обжалване на 

процедури за възлагане на обществени поръчки чрез изграждане на връзка между базите 

данни на АОП, КЗК и ВАС и публикуване на годишни доклади за резултатите от дейността. 

Ангажиране на заинтересованите страни от частния и публичния сектор 

13. Определяне на отделна централна отговорност по комуникация и разяснителна дейност и 

развитие на тази функция в рамките на управленската структура на АОП. Разработването на 

уебсайта на АОП следва да бъде ключов приоритет. 

14. Разработване на план за ангажиране на заинтересованите страни като подход за активиране 

на стратегията за обществени поръчки. Това следва да включва разработване и провеждане 

на кампании за повишаване на обществената осведоменост и информационни дейности, 

имащи за цел подобряване на представата за обществените поръчки, както и оценка на 

възможностите за участие на гражданското общество в планирането на поръчките. 

Предвиждането на механизми за обратна връзка би помогнало да се оцени въздействието на 

промените в законодателството върху възложителите и доставчиците, както и върху 

обществените възприятия. 

Съответствие, контрол и почтеност 

15. Преглед и оптимизиране на функциите за контрол върху обществените поръчки с цел да се 

гарантира, че ролите на отделните инспекторати и контролни органи са ясно разграничени, 

че не се дублират и са описани по ясен и достъпен начин. 

16. Проследяване на въздействието на приетите законодателни промени върху упражнявания от 

АОП контрол. 

17. Разработване на по-целенасочени мерки/действия за справяне с въпросите на измамите и 

корупцията във връзка с процедурите по възлагане на обществени поръчки. Те следва да 

включват: извършване на секторни оценки за наличието на измами, корупция и конфликт на 

интереси; анализ на наличните данни за идентифициране на уязвими места; и изготвяне на 

контролен списък за нуждите на длъжностните лица, отговарящи за обществените поръчки, 

относно начините за прилагане на мерки за почтеност на всеки етап от цикъла на възлагане 

на обществени поръчки.   

18. Осигуряване на възможност да се съобщава за случаи на корупция или конфликт на 

интереси по различни канали като обикновена и електронна поща, телефон и други; 

възможност за подаване на анонимни оплаквания/сигнали/твърдения; укрепване на 

механизмите за подаване на сигнали в рамките на публичната администрация; събиране и 
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публикуване на статистически данни за броя на получените сигнали/твърдения и на 

предприетите в отговор действия/правна защита, с цел изграждане на доверие във 

функционирането на механизмите. 

19. Разглеждане на възможността при бъдещи изменения на Закона за обществените поръчки да 

се включат разпоредби, с които да се позволи на възложителите по-голяма гъвкавост по 

отношение на отстраняването на икономически оператори на основание неизпълнение, като 

се използват примери за добри практики. 
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ГЛАВА 1: УВОД 

1.1. Техническо задание 

1. Обхватът на заданието включва оценка на ефективността на системата за 

възлагане на обществени поръчки в България след приемането на влязлата в сила на 

15 април 2016 г. нова нормативна уредба за обществените поръчки при отчитане на 

мерките от Стратегията за развитие на сектора на обществените поръчки, изпълнени към 

момента на изготвяне на анализа. 

 

2. Заданието имаше за цел:   

 Извършване на цялостна оценка на системата за възлагане на обществени поръчки 

за периода след приемането и влизането в сила на настоящата законодателна рамка 

за обществените поръчки през април 2016 г. в следните области: (i) цикъл на 

възлагане на обществени поръчки и пазарни практики; (ii) развитие на капацитет; 

(iii) мониторинг, надзор и контрол; и (iv) почтеност и прозрачност; 

 Изготвяне на доклад за оценка, идентифициране на силните и слабите страни на 

системата за обществени поръчки и извеждане на конкретни препоръки за нейното 

подобряване; и 

 Провеждане на работен семинар с персонала на АОП и заинтересовани страни за 

обсъждане на направените констатации и препоръчаните мерки. 
 

1.2. Методология 

3. Оценката, която бе извършена в съответствие с методология, адаптирана към 

конкретните цели на заданието, бе структурирана съгласно възприетия поетапен подход 

както следва:  

 Етап 1 - Събиране на данни  

 Етап 2 - Изготвяне на проект на доклад, съдържащ констатации и препоръки   

 Етап 3 - Семинар с персонала на АОП и други заинтересовани страни  

 Етап 4 - Финализиране на окончателния доклад. 

  

4. Оценката обхвана всички основни заинтересовани страни и участници в 

планирането, провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки и 

управлението на договори, отразявайки гледната точка както на участниците в процеса 

на възлагане на обществени поръчки, т. е. възложителите (включително централните 
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органи за покупки) и потенциалните кандидати/изпълнители, Комисията за защита на 

конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС),  и на органите, отговорни 

за различните видове контрол, Сметната палата на Република България (СПРБ) и 

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Що се отнася до обществените 

поръчки в контекста на структурните и инвестиционните фондове на ЕС, оценката 

обхвана ролята на основните институции - управляващите органи, сертифициращите 

органи и одитния орган по отношение на финансовите корекции в контекста на 

несъответствията при възлагане на обществени поръчки. 

 

5. Етап 1 включваше събиране на данни чрез консултации с вътрешни и външни 

заинтересовани страни2, включително и: 

 Документно проучване с цел установяване на конкретния контекст на 

заданието и постигане на по-добро разбиране на нормативната база и 

институционалната рамка на обществените поръчки. Това включваше събиране, 

проучване и обобщаване на информация относно ефективността на функциите, 

механизмите за координация, административния капацитет и професионализацията 

в областта на обществените поръчки, мерките за прозрачност и противодействие на 

корупцията, съвместно провеждане и централизирани органи за възлагане на 

обществени поръчки, организация за провеждане на процедури по възлагане на 

обществени поръчки на всички етапи от цикъла на обществени поръчки. 

 Анализ на материалите и документите, идентифицирани от екипа на 

Световната банка и предоставени от АОП (списък на разгледаните документи е 

представен в Приложение 6), както и на най-добри практики, определени като най-

важни за подобряване на системата за обществени поръчки. 

 Серия от структурирани срещи и консултации с ключови заинтересовани 

страни от системата за обществени поръчки, които да дадат по-добра представа за 

тяхната роля и принос в областта на обществените поръчки (Приложение 5). 

 Разпространяване и попълване на специално разработени анкети за 

възлагащите органи, икономическите оператори и гражданското общество 

(обобщен анализ на резултатите е представен в Приложения 2, 3 и 4). 

 Преглед на практиката в сходни организации в области, свързани с 

отправените в настоящия доклад препоръки. Където е уместно са включени и 

позовавания на примери от използваните за сравнение организации. 

 

                                                 
2 Оценката на системата за обществени поръчки стартира едновременно с работата по Компонент 1 (извършване на 
функционален преглед) и Компонент 2 (анализ на данни за процедурите по възлагане/договорите за обществени 
поръчки) и се възползва от направените констатации по тези два компонента. Прегледът на място в страната беше 
проведен от 11 до 15 юни и от 10 до 21 септември 2018 г. 
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6. Етап 2 включваше анализ на събраните данни и определяне на основните 

въпроси и препоръки, свързани със заданието: 

 Събраните доказателства бяха структурирани в четири области:  (i) цикъл 

на възлагане на обществени поръчки и пазарни практики; (ii) развитие на 

капацитета; (iii) мониторинг, надзор и контрол; и (iv) интегритет и прозрачност. Те 

са представени в отделни глави, в които се прави оценка по редица специфични за 

всяка област показатели. 

 Първоначалният проект на доклада включваше направените констатации и 

свързаните с тях препоръки по отношение на всеки от ключовите въпроси, 

идентифицирани в отделните глави. Оценката бе допълнена от съответната 

информация, събрана по компоненти 1 и 2 от Споразумението за консултантски 

услуги. Проектодокладът бе представен на АОП за преглед на 29 ноември 2018 г. 

след процедура по вътрешно одобрение от ръководството на Световната банка. 

 

7. Етап 3 включваше провеждане на семинар с представители на АОП и други 

заинтересовани страни за представяне на констатациите и получаване на първоначални 

коментари.  

  

8. Етап 4 включва финализиране на окончателния доклад и прецизиране на 

препоръките след получаване на обратна информация и коментари от АОП и други 

заинтересовани страни. 

 

1.3. Контекст 

9. При присъединяването си към Европейския съюз през 2007 г. България вече 

имаше изградена система за обществени поръчки, която трябваше да бъде приведена 

в съответствие с директивите на ЕС за обществените поръчки от 2004 г., така че да 

отговаря на общите принципи на правото на ЕС за прозрачност, равнопоставеност, 

свободна конкуренция и недискриминация в областта на обществените поръчки. Оттогава 

насам секторът на обществените поръчки е обект на постоянни усилия за подобряване на 

основното законодателство и за практическото му прилагане. България прие изцяло ново 

законодателство за обществените поръчки, в сила от 15 април 2016 г., което транспонира 

директивите на ЕС за обществените поръчки от 2014 г. в националното законодателство.  

Това включва Закона за обществените поръчки, ДВ бр. 13 от 16.02.2016 година и 

правилника за прилагането му. Впоследствие бяха разработени и други подзаконови 

актове наред с допълнителни указания, а последното изменение на Закона за 

обществените поръчки3, с някои изключения, предстои да влезе в сила през март 2019 

година. 

                                                 
3 18 октомври 2018 г., Държавен вестник, брой 86 
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10. Наличието на солидна система за обществени поръчки е критично важно не 

само от гледна точка на изпълнението на предварителните условия във връзка с 

използването на средства по програмите на ЕСИФ, но също така и за ефективното и 

прозрачно използване на наличните средства от фондовете на ЕС. Пакетът от средства 

на ЕСИФ за България за периода 2014-2020 г. възлиза на 9.9 милиарда евро, голям дял от 

които възложителите използват за закупуване на стоки, строителство и услуги в рамките 

на 10 национални програми в различни сектори. Като цяло, степента на усвояване на 

средствата от ЕС съответства на средното ниво на усвояване в ЕС с прогноза за около 20% 

изразходвани средства в края на 2018 година4. Според Индекса на ЕС за единния пазар5, 

сектор обществени поръчки, общата ефективност на българската система за обществени 

поръчки се оценява като незадоволителна въз основа на комбинирания резултат по 12 

отделни показатели (6 незадоволителни резултата, 5 задоволителни резултата, 1 среден 

резултат). 

 

11. При общи разходи от близо 7 милиарда лева през 2017 г., размерът на 

обществените поръчки съответства на близо 7% от БВП на България, като 

българското правителство играе решаваща роля за укрепване на системата за 

обществени поръчки и използване на своята покупателна способност за 

предоставяне на по-добри услуги, създаване на работни места, развитие на частния 

сектор и икономически растеж. Фигура 1 представя дела на разходите за обществени 

поръчки за периода 2013-2017 г. като процент от БВП на България. Значителният спад от 

15% през 2013 г. на 7% през 2017 г. може да бъде свързан с изтичането през 2013 г. на 

предходната програма за финансиране на ЕС и бавното усвояване на средства в началото 

на новата програма за финансиране на ЕС за периода 2014-2020 година. Това обаче е само 

предположение, като докладът не разглежда причините за намаляване на годишните 

разходи за обществени поръчки във взаимовръзка с нарастващия БВП. 

 

                                                 
4 За повече информация, вж.: https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/BG  
5 Индекс на ЕС за единния пазар, сектор “Обществени поръчки“, вж. на Интернет страница: 
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm 

 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/BG
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm
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Фигура 1: Разходи за обществени поръчки като % от БВП 

 
 

12. Изпълнението на Националната стратегия за развитие на сектора на 

обществените поръчки (наричана по-нататък за краткост „Стратегията за ОП“) 6 под 

ръководството на Агенцията по обществени поръчки се счита за основен приоритет. 

Стратегията за ОП, приета през 2014 г. за периода 2014-2020 г., е съобразена с 

националните цели, поставени в съответствие със Стратегията „Европа 2020“ за 

интелигентен и устойчив икономически растеж. Стратегията за ОП има за цел повишаване 

на ефективността и законосъобразността при възлагането на обществени поръчки и 

включва редица конкретни цели за справяне с определени въпроси като:  

i. стабилно и опростено рамково законодателство, напълно съответстващо на 

новите директиви на ЕС за обществените поръчки от 2014 г.; 

ii. установена законосъобразна практика; 

iii. повишена публичност и прозрачност чрез въвеждане на изцяло електронни 

методи и средства за възлагане на обществени поръчки; 

                                                 
6 Вж. на Интернет страница: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/en/novini/Strategy_EN.pdf 

 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/en/novini/Strategy_EN.pdf
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iv. укрепване на административния капацитет на основните заинтересовани 

страни в системата на обществените поръчки, особено на възлагащите органи, 

и повишаване на професионализма; и 

v. повишена ефективност на предварителния преглед, текущия и последващия 

контрол върху обществените поръчки. 

Разработен е план за изпълнението на стратегията с ясно определени стъпки, 

отговорности, срокове и показатели за успех. 

13. Докладът на ЕК за България за 2018 г. се позовава на постигнатия напредък 

„в осигуряването на ефективно изпълнение на Националната стратегия за развитие 

на сектора на обществените поръчки за периода 2014-2020 г.“, но наред с това посочва, 

че „макар много от мерките, включени в националната стратегия за обществени поръчки 

да се прилагат, ефективността е все още ниска“ и „административният капацитет е все 

още е слаб“.7 

14. Българското правителство се обърна към Световната банка с искане да 

извърши оценка на системата за обществени поръчки в България и да отправи 

конкретни препоръки за подобрения. В резултат на това на 2 ноември 2017 г. между 

Световната банка и Агенцията по обществени поръчки бе подписано Споразумение за 

консултантски услуги. Настоящият доклад за оценка на системата за обществени поръчки, 

който представлява един от трите компонента по споразумението, представя 

констатациите и препоръките от извършения общ преглед на ефективността на системата 

за обществени поръчки в България. Където е подходящо, докладът се позовава на 

резултатите от другите два компонента на Споразумението за консултантски услуги, т.е. 

Функционален преглед на Агенцията за обществени поръчки и Анализ на данните за 

процедурите по възлагане и сключените договори за обществени поръчки.  

 

1.4. Структура на доклада 

15. Докладът е структуриран в пет глави, първата от които е увод, а всяка от 

следващите глави е посветена на една от областите, залегнали в обхвата на заданието, 

както е посочено и в раздел 1.1 по-горе: 

 Глава 2:       Цикъл на обществените поръчки и пазарни практики 

 Глава 3:       Развитие на капацитет 

 Глава 4:       Наблюдение, надзор и контрол 

 Глава 5:       Интегритет и прозрачност. 

                                                 
7 Доклад на ЕК  за България за 2018 г., вж. на Интернет страница: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-
semester-country-report-bulgaria-en.pdf 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-bulgaria-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-bulgaria-en.pdf
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16. Всяка глава е обособена като самостоятелна аналитична работа, но всички 

следват обща структура, състояща се от въведение в контекста, описание на 

разглежданата област и посочване на използваните ключови данни и основните 

констатации - както по отношение на постигнатото, така и по отношение на приоритетите 

за промяна. Заключителният раздел прави обобщение на констатациите. В рамките на 

всяка глава направените констатации са свързани, където е уместно, с обобщения списък 

на препоръките в Таблица 1 по-горе. Обособените четири глави се предхождат от резюме, 

което съдържа общ преглед на ключовите въпроси и консолидиран списък на 

препоръките, произтичащи от този преглед, както и от настоящата уводна глава, която 

представя техническото задание на това изследване и използваната методология. 
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ГЛАВА 2: ЦИКЪЛ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И 

ПАЗАРНИ ПРАКТИКИ 

2.1. Въведение и контекст 

17. В тази глава се прави оценка на ефективността на прилагането на 

законодателната рамка и указанията по отношение на резултатите от провеждането 

на обществени поръчки от гледна точка на целта за постигане на икономическа 

изгода (добро съотношение качество/цена). Анализът на цикъла на обществените 

поръчки и пазарните практики се фокусира върху пет основни области, всяка от които се 

характеризира с няколко показатели, отразени в Таблица 2. Правят се препратки към 

препоръки за всяка от тези основни области с цел преодоляване на идентифицираните 

предизвикателства и/или използване на установените възможности. Специално внимание 

се обръща на укрепването на етапите на планиране на обществените поръчки и 

управление на договорите в допълнение към самата фаза на възлагане. Особено внимание 

се обръща и на използването на обществените поръчки за осъществяване на други 

политики - например насърчаване на иновациите чрез обществени поръчки, зелени 

обществени поръчки и социални обществени поръчки. 

 
Таблица 2: Показатели за оценяване на дейностите по обществени поръчки и пазарни практики   

Показатели  Подпоказатели  

Планиране на обществените поръчки 

Стратегическо планиране на обществените поръчки на ниво 

система, стратегическо планиране на ниво възложители, 

анализ на потребностите, проучване на пазара и консултации, 

оценка на разходите, планове за обществени поръчки. 

Изпълнение на процедурата за възлагане 

на обществени поръчки 

Методи за провеждане на процедури за възлагане на 

обществени поръчки, оповестяване, тръжна документация, 

изисквания/спецификации, критерии за подбор, оценка на 

разходите свързани с жизнения цикъл, оценяване и възлагане. 

Управление на договорите 
Изменения, контрол и надзор, фактуриране, решаване на 

спорове, управление на риска. 

Организация за провеждане на 

процедурите по възлагане 

Съвместно възлагане, централни органи за покупки, 

използване на рамкови споразумения, устойчиво възлагане на 

обществени поръчки, електронна платформа за обществени 

поръчки. 

Пазар на обществените поръчки 

Ключови сектори, взаимодействие с икономическите 

оператори, достъп до пазара на обществени поръчки, 

насърчаване на МСП. 
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2.2. Планиране на обществените поръчки 

18. Обществените поръчки вече не се възприемат като чисто административна 

функция за закупуване на стоки и услуги. Постепенно правителствата и възлагащите 

органи започват да признават значението на обществените поръчки като стратегическа 

функция за постигане целите на публичната политика и отговор на оперативни 

потребности при едновременно осигуряване на ефективност на разходите. Планирането на 

бъдещите обществени поръчки все повече се възприема от публичните органи като 

ключов елемент от планирането на бюджета. Така се променя и начинът, по който се 

изпълняват функциите по възлагане на обществени поръчки. Счита се, че времето, 

изразходвано за планиране, проучване (вкл. пазарни проучвания и консултации),8 анализ и 

оценка на риска, управление на договорите и изпълнението, се компенсира от по-плавното 

и ефикасно изпълнение на процедурите по възлагане на обществени поръчки и от 

постигането на желаните резултати. 

 

19. Трансформирането на обществените поръчки от административна в 

стратегическа функция, имаща най-общо за цел използването на публични средства 

за по-добри резултати и обществени услуги, вече е призната тенденция в редица 

страни по света. Въпреки че европейското законодателство в областта на обществените 

поръчки акцентира върху използването на устойчиви правила и организация за 

провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки с цел постигане на 

икономическа изгода, прилагането на подобна организация е предизвикателство. Това е 

валидно най-вече за страни, в които традиционно законодателната рамка е съсредоточена 

върху съответствието и договорите за обществени поръчки обикновено се възлагат на 

базата на най-ниската предложена цена. 

 

20. Управлението на цикъла за възлагане на обществени поръчки от 

стратегическа перспектива с балансиран акцент върху интегритета и 

икономическата изгода изисква професионално планиране на обществените поръчки 

и управление на договорите, в допълнение към професионалното провеждане на 

процедурите по възлагане на обществени поръчки. Както е илюстрирано на Фигура 2, при 

традиционния подход най-голямо внимание от гледна точка на време и ресурси се отделя 

на фазата на изпълнение на процедурата по възлагане на поръчките, като далеч по-малко 

внимание се отделя на фазите на планиране на обществените поръчки и управление на 

договорите. При стратегическия подход заделените ресурси и вложените усилия нарастват 

на етапите на планиране на поръчките и управление на договорите с цел вземане на 

информирани решения относно обществените поръчки и съответно управление на 

резултатите за постигане на по-добро съотношение качество/цена. 

                                                 
8 Предварителните пазарни проучвания и консултации, както и получаването на актуална и надеждна информация за 
съществуващите възможности и решения не следва да водят до нарушаване на основните принципи на обществените 
поръчки (един от които е равнопоставеност). 



    
 

26 
Проект BG05SFOP001-2.008-0001 „Преглед и оценка на системата за обществени поръчки в България“ се осъществява с 

финансова подкрепа по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд  

 

 

Фигура 2: Стратегическа перспектива на функцията по възлагане на обществени поръчки 

 
 

21. Докато настоящата Стратегия за ОП полага основите за трансформиране на 

обществените поръчки в стратегическа функция чрез прилагане на новата 

законодателна рамка, засилване на капацитета за възлагане на обществени поръчки и 

професионализация, разработването на нова стратегия ще даде възможност за по-

нататъшно придвижване на този дневен ред и акцентиране върху стратегическата роля на 

обществените поръчки за постигане на устойчиво развитие. 

 

2.2.1 Стратегическо планиране на обществените поръчки на ниво система 

22. Стратегията за ОП се изпълнява систематично при редовно отчитане на 

резултатите, а останалите елементи са в процес на изпълнение - амбициозна програма 

за обучение, имаща за цел да приключи през 2019 г., сложна нова платформа за 

електронни обществени поръчки, която ще бъде постепенно въведена през 2019 г. и 2020 

г.9, включително задължително електронно подаване от 1 ноември 2019 г. в съответствие с 

неотдавна приетото изменение на Закона за обществените поръчки10. Законът и 

правилникът за неговото прилагане бяха приети в рамките на изискваната времева рамка, 

като бяха разработени и публикувани съответните методически указания, практическо 

ръководство за прилагане на новото законодателство, стандартни формуляри и шаблони 

                                                 
9 Модулите от Етап 2. 
10 18 октомври 2018 г., Държавен вестник, брой 86.  
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на документи. Наред с това в процес на изготвяне е и практическо ръководство за зелени 

обществени поръчки (вж. Раздел 2.5.4, параграфи 148 и следващите го по-долу). 

 

23. Предвиденият анализ на административния капацитет, контрола и 

механизмите за обжалване са довели до промени в структурата, в определени 

функции и в координационните механизми на системата. Отговорността за 

формулиране на политиката е прехвърлена от министъра на икономиката към министъра 

на финансите. По аналогичен начин АОП е преминала на подчинение на Министерство на 

финансите. Два нови централни органа за покупки (ЦОП) са създадени в рамките на 

Министерството на здравеопазването и на Националното сдружение на общините в 

Република България, а обхватът на вече съществуващия ЦОП в Министерството на 

финансите е разширен както по отношение на клиентите, така и на списъка на 

закупуваните стоки и услуги. Отделните ЦОП се намират на различни етапи на развитие, 

но досега като цяло отбелязват ограничен напредък по посока към установяване на 

широкообхватна рамка за сътрудничество. 
 

24. По-добрата съгласуваност между дейностите по предварителен и последващ 

контрол на обществените поръчки се насърчава от създаването на Методически 

съвет11, който по същество представлява механизъм за сътрудничество между АОП, 

АДФИ и СПРБ. По-всеобхватен механизъм за предварителен преглед (еx-ante) е 

разработен въз основа главно на случайни проверки на базата на риска. 

 

25. Настоящата стратегия за реформиране на обществените поръчки поставя 

солидни основи за изграждане на капацитет, повишаване на прозрачността и 

насърчаване на съгласуваността. Това са ключовите елементи на системите за 

обществени поръчки във всички развити икономики, а следващата Стратегия дава 

възможност за надграждане върху положения фундамент за трансформиране на 

обществените поръчки в България. АОП вече обмисля следващата стратегия, 

фокусирайки се върху иновациите, професионализацията и развитието на 

капацитета, като същевременно се опира на постиженията на настоящата стратегия. 

Основните области, които АОП би могла да вземе предвид при изготвянето на новата 

стратегия, са описани в настоящия документ. Една проактивна комуникационна и 

информационна стратегия за сектора, имаща за цел разпространение на резултатите, 

обясняване на ползите от добрите практики при обществените поръчки и управление на 

очакванията на заинтересованите страни е от ключово значение за гарантиране успеха на 

прилаганите мерки.  

 

                                                 
11 Съгласно последните изменения на Закона за обществените поръчки, наименованието му е Експертен съвет за 
сътрудничество. 
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2.2.2 Стратегическо планиране на обществените поръчки на ниво 

възложители 

26. Планирането на обществените поръчки е признато като критично важна 

стъпка в процеса на възлагане на обществени поръчки. Правилата за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и разработеното от АОП Практическо ръководство12 

предвиждат специфични изисквания и насоки за извършването на оценки на 

потребностите, гарантирайки свързаност със стратегическите цели на възлагащите органи, 

за участието на вътрешните заинтересовани страни, агрегиране на търсенето и изготвяне 

на годишни планове за обществени поръчки. 

  

27. Законът изисква от възложителите с годишен бюджет над определените 

прагове да приемат вътрешни правила и да създадат специализирани звена за 

управление на цикъла на възлагане на обществени поръчки с оглед осигуряване на 

законосъобразни практики и укрепване на административния капацитет. 

 

28. Вътрешни правила и специализирани звена за управление на цикъла на 

възлагане на обществени поръчки. Съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

приемането на вътрешни правила за управление на цикъла на възлагане на 

обществени поръчки е задължително за възложители с годишен бюджет от минимум 

5 милиона лева, които представляват приблизително 13% от общия брой на действащите 

възложители за разглеждания период.13 Вътрешните правила трябва да включват следното 

минимално съдържание: реда за прогнозиране на потребностите от възлагане, планиране 

на провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки, определяне на 

служителите, отговорни за подготовката на процедурите по възлагане на обществени 

поръчки и реда за упражняване на контрол върху тяхната работа, правила за получаване и 

съхранение на заявления за участие, оферти и проекти, реда за определяне на състава и 

начина на работа на комисиите за извършване на подбор на кандидатите и участниците и 

оценяване на офертите, правила за сключване, проследяване на изпълнението и контрол 

на договорите, документиране на всеки етап от цикъла на обществените поръчки и 

архивиране на документите, действия при обжалване на процедури, обучение на лицата, 

ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки и поддържане на профила 

на купувача14. 

 

                                                 
12 Практическо ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки (2017 г.), Агенция 

за обществени поръчки, вж. на Интернет страница: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Handbook_22-03-
2017_last.pdf 
13 В случай, че отчетената стойност на годишно възложените поръчки се използва като косвен показател за годишния 
бюджет. 
14 Профилът на купувача е специално място на уебсайтовете на възлагащите органи или на други публично достъпни 
уебсайтове, където се публикува цялата информация за процедурите по възлагане на обществени поръчки, провеждани 
от възлагащите органи. 

 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Handbook_22-03-2017_last.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Handbook_22-03-2017_last.pdf
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29. Когато годишният бюджет надхвърля 20 милиона лева, а средният годишен 

брой на процедурите за възлагане на обществени поръчки, проведени през 

предходните три години надхвърля 20, възлагащите органи са задължени да имат 

специализирано звено, отговорно за управлението на цикъла за възлагане на обществени 

поръчки. Броят и съставът на персонала на звеното се определят в зависимост от броя и 

сложността на управляваните процедури за възлагане на обществени поръчки. За отчетния 

период делът на тази категория възложители от общия брой активни възложители е 

приблизително 3%.15 

 

30. Понастоящем вътрешните правила на много от възлагащите органи са 

обществено достъпни онлайн. Всички документи, прегледани на случаен принцип, 

съдържат необходимата минимална информация, като някои от тях са доста подробни, с 

посочени крайни срокове за анализ на потребностите, изготвяне на план за възлагане на 

обществени поръчки и публикуване на предварителни обявления. Всички документи, 

обаче, се фокусират основно върху административната страна на процеса на възлагане на 

обществени поръчки. Като по-нататъшна стъпка може да се предвидят мерки като 

оценка на риска, ангажиране на външни заинтересовани страни и определяне на 

показатели за изпълнение в най-ранните етапи, което би улеснило по-гладкото 

протичане на процеса на възлагане на обществени поръчки и би осигурило желаните 

резултати. 

 

31. Разработването на стратегии за възлагане на обществени поръчки и редовното 

публично отчитане на тяхното изпълнение се счита за добра практика не само на 

национално равнище, но и на ниво възложители с големи разходи. Обикновено тези 

стратегии отразяват целите на възложителите по отношение на обществените поръчки за 

определен период от време (обикновено 1 до 3 години), описание на това как те са 

съобразени с общите цели на възлагащия орган и включват като минимум: пазарен анализ 

на разходите, който формира основата за планиране на новите процедури по възлагане на 

обществени поръчки, оценка на капацитета, оценка на риска, измерване и мониторинг на 

изпълнението, включително разработване на КПИ, план за ангажиране на ключови 

заинтересовани страни (вътрешни и външни) и план за възлагане на обществени поръчки. 

В този смисъл  за подобно изискване би могло да се помисли по отношение на ЦОП и 

някои от най-големите възложители. Това допълнително ще засили фокуса им върху 

резултатите и отчетността, като в същото време ще улесни разбирането от страна на 

обществеността и потенциалните доставчици за тяхната роля, цели и причини за избора на 

определени подходи при възлагането на обществени поръчки. Значението на последното 

става все по-голямо в днешно време, особено предвид общото недоверие16,17 в държавните 

                                                 
15 В случай, че отчетената стойност на годишно възложените поръчки се използва като косвен показател за годишния 
бюджет. 
16 Профил на страната България - Обществени поръчки - Проучване на административния капацитет в ЕС (2016 г.), на 
Интернет страница: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/public-
procurement/study/country_profile/bg.pdf 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/country_profile/bg.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/country_profile/bg.pdf
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органи и системата на обществените поръчки като цяло и нарастващия интерес на 

гражданското общество към начина, по който се изразходват публичните средства18. 
Неразделна част от процеса на разработване и отчитане на стратегиите за възлагане на 

обществени поръчки на ниво големи възложители следва да бъде публикуването на 

годишни планове за обществени поръчки, редовно актуализиране на информацията за 

тяхното изпълнение и ранно включване на гражданското общество и икономическите 

оператори в процеса на възлагане на обществени поръчки. Това ще повиши доверието във 

възлагащите органи, ще засили конкуренцията, ще подобри отчетността, ще активизира 

усилията за противодействие на корупцията и ще смекчи рисковете пред изпълнението 

(вж. Препоръка 1). 

 

2.2.3 Анализ на потребностите 

32. Нуждите на възложителите обикновено произтичат от техните стратегически 

документи, които определят краткосрочните, средносрочните и дългосрочните им цели и 

задават посоката на настоящите и бъдещите им дейности. Практическото ръководство, 

разработено от Агенцията по обществени поръчки, разглежда тези документи като 

основен източник на информация за необходимостта от бъдещи обществени поръчки, като 

по този начин се гарантира, че планирането на обществените поръчки ще бъде съобразено 

със стратегическите цели на възлагащите органи. 

 

33. Наред с това, всички прегледани на случаен принцип вътрешни правила, 

публикувани онлайн, изискват анализ на потребностите на годишна база от всяко 

звено в рамките на възлагащия орган. Случайният преглед на публикуваните вътрешни 

правила разкри също така, че определеният от възложителите краен срок за финализиране 

на оценката на вътрешните потребности варира в доста широк обхват - от юли до януари 

следващата година. В повечето случаи са необходими по-ранни срокове, тъй като 

анализът на потребностите е част от процеса на изготвяне на бюджета. Оценката на 

потребностите трябва да включва изготвяне от всяко структурно звено на списък с 

необходимите стоки, услуги и строителни работи, които да бъдат закупени за следващата 

година. Повечето от прегледаните вътрешни правила включват примерни формуляри за 

попълване на необходимата информация. В повечето случаи е налице изискване всеки ред 

от списъка на стоките, услугите и строителните работи да бъде аргументиран от 

заявяващото звено. 

 

                                                                                                                                                             
17 Работа в името на хората, Стратегия за развитие на капацитета на публичната администрация (2014 – 2020 г.), приета с 
Решение на Министерски съвет № 140/17.03.2014.  
18 Обратна информация, споделена по време на срещите с представители на НПО. Неотдавнашен пример в това 
отношение е интересът на гражданското общество и на медиите към големите проекти на Столична община за 
рехабилитация на улици. 
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34. Всички стоки и услуги, посочени от различните звена, се обобщават 

централно и се превръщат в основа на бъдещия план за възлагане на обществени 

поръчки. Въпреки че процесът гарантира участието на всички вътрешни заинтересовани 

страни, нито един от разгледаните вътрешни правилници не споменава крайните 

потребители или други външни заинтересовани страни на този етап. В допълнение, 

вътрешно изискваните основания обикновено не са достъпни за обществеността. Трябва 

да се отбележи обаче, че макар и извън обхвата на Закона за обществените поръчки 

националното законодателство предвижда различни механизми за получаване на обратна 

връзка от заинтересованите страни (включително крайните потребители) при определяне 

на нуждите. Те зависят от вида на възложителя, вътрешните правила и пр. Така например, 

широката общественост бива канена и има възможност да се включи в обществените 

обсъждания на проектобюджетите на общините, както и на докладите за тяхното 

изпълнение. На практика не е ясно до каква степен тези възможности са възприети, тъй 

като нивото на обществена осведоменост относно поръчките изглежда много ниско. 

Според резултатите от анкетата с представители на гражданското общество, по-голяма 

част от респондентите заявяват, че не са запознати с местните бюджети и разходи. Също 

толкова ниска е информираността за проекти, които понастоящем са в процес на 

изпълнение или са предложени за бъдещо изпълнение. 

  

2.2.4 Проучване на пазара и пазарни консултации 

35. Обичайна практика сред възлагащите органи е проучването на пазара чрез 

събиране и анализиране на информация, публикувана в Интернет, включително 

информация за сходни поръчки от Регистъра на ОП, или чрез обмен на информация с 

колеги от други възложители19. Макар това да е разумен подход при рутинни и по-малко 

сложни процедури за възлагане на обществени поръчки, събраната по този начин 

информация е недостатъчна в случаите на по-сложни и/или с висока стойност поръчки, 

които изискват иновативни подходи и отлично познаване на съответните пазари. 

 

36. В това отношение е доказано, че ангажирането и навременният диалог с 

пазара стимулират иновациите20 и позволяват да се стигне до успешно възлагане на 

договори за обществени поръчки. Организирането на срещи с потенциални кандидати 

на етапа преди процедурата с цел обсъждане на възможни подобрения на процедурата по 

възлагане на обществени поръчки е добра практика, прилагана в Белгия, Германия, 

Обединеното кралство и Ирландия21. 

 

                                                 
19 Информация, споделена по време на срещите на екипа с представители на различни възложители. 
20 Европейска комисия (2007 г.), „Ръководство за работа с иновативни решения в областта на обществените поръчки - 10 
елемента на добрата практика“, вж. на Интернет страница: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/82efaf1e-dfa8-4fbb-9629-ea548412dc9f 
21 Popescu, A., Onofrei, M., Kelley, C. (2016), Popescu, A., Onofrei, M., Kelley, C. (2016), Общ преглед на добрите европейски 
практики в областта на обществените поръчки, Eastern Journal of European Studies, Iasi, том 7, брой 1: стр. 81-89. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/82efaf1e-dfa8-4fbb-9629-ea548412dc9f
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/82efaf1e-dfa8-4fbb-9629-ea548412dc9f
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37. Пазарните консултации са уредени в Член 44 от Закона за обществените 

поръчки. Неговите разпоредби предоставят известна гъвкавост на възлагащите органи за 

консултации с бизнеса, независими експерти или органи преди започване на процедура по 

възлагане на обществени поръчки, като същевременно налагат строги изисквания по 

отношение на прозрачността и конфликта на интереси. Цялата информация относно 

пазарните консултации трябва да бъде публикувана в профила на купувача в рамките на 5 

дни от тяхното провеждане. 

 

38. Извършеният на случаен принцип преглед на документи, публикувани в 

профилите на купувача на възлагащите органи показа, че този метод се използва от 

различни по размер възложители (както големи, така и много малки). В много от 

случайно разгледаните случаи възложителите са провели консултации с независими 

експерти за изготвяне на технически спецификации, в други случаи са използвани пазарни 

консултации за получаване на обратна информация относно техническите спецификации 

за по-сложни поръчки като доставка на медицинско оборудване. Сред всички разгледани 

случаи най-често методът на пазарни консултации е използван за изготвяне на разходен 

разчет на процедурите по възлагане. 

 

39. Прегледът на случаен принцип на профилите на купувача, публикувани на 

уебстраниците на възложителите, разкри също така, че не всички възложители, провели 

пазарни консултации, са публикували резултатите от тях в рамките на изисквания 

срок, ако изобщо са ги публикували. Освен това, докладът за пазарните консултации, 

особено когато те са имали за цел определяне на реалните разходи, често наподобява по-

скоро доклад за оценка с препоръка за възлагане на поръчка, отколкото анализ на пазара. 

Разработването на образци на документи и методическо ръководство, както и обменът на 

добри практики биха могли да популяризират метода сред възлагащите органи и да 

улеснят използването му. Това има потенциал да стимулира иновациите и да допринесе за 

успеха на обществените поръчки (вж. Препоръка 5). 

 

2.2.5 Прогнозна оценка на разходите 

40. Едно от предизвикателствата и в същото време предпоставка за ефективност 

на процеса на възлагане на обществени поръчки са реалистичните оценки на 

разходите. Самото понятие за прогнозна стойност не е дефинирано в действащата 

нормативна уредба.22 Практическото ръководство го определя като „очакванията на 

възложителя за индикативния размер на средствата, които ще плати за резултата от 

обществената поръчка“.23 Съгласно законодателството прогнозната стойност на поръчката 

                                                 
22 Макар в ЗОП да отсъства правна дефениция, Член 21 урежда експлицитно начина, по който се изчислява прогнозната 
стойност в отделните случаи. 
23 Практическо ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки (2017 г.), Агенция 
по обществени поръчки, вж. на: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Handbook_22-03-2017_last.pdf 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Handbook_22-03-2017_last.pdf
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се определя към датата на решението за откриване на процедурата за възлагане на 

обществена поръчка и не включва ДДС (Член 21, алинея 2 от Закона за обществените 

поръчки). ЗОП предвижда различни начини за определяне на прогнозната стойност в 

зависимост от характера и особеностите на предмета на обществената поръчка, както и от 

графика на плащанията. Най-важните съображения, които трябва да бъдат отчетени  от 

възлагащите органи, са следните: 

 Потребностите от идентични или сходни доставки/услуги за плановия период 

следва да се обобщят и оценката на разходите да се основава на общия им обем; 

 Разделянето на обществени поръчки с цел да се спази режимът, приложим за по-

ниски прогнозни стойности, е изрично забранено. В съответствие с директивите за 

обществените поръчки от 2014 г. възлагащите органи могат да възлагат обособени 

позиции и да следват режима, приложим за техните прогнозни стойности, при 

спазване на следните ограничения: прогнозната стойност на възложената по този 

начин обособена позиция не може да надхвърля 156 464 лева за доставки и услуги 

и 1 милион лева за строителни работи и общата стойност на така възложените 

обособени позиции не може да надвишава 20% от първоначалната обща прогнозна 

стойност на обществената поръчка. Останалата част следва да бъде възложена по 

реда, приложим към общата стойност на поръчката. 

 Ако договорите предвиждат опции за допълнителни услуги/доставки, те също 

трябва да бъдат включени в прогнозата оценка. 

 

41. Изразената в това отношение загриженост от сдруженията на икономически 

оператори в строителния бранш е свързана с честите случаи на занижени и 

нереалистични прогнозни оценки на разходите, което води до ниско качество на 

крайния продукт. Докато причините за този проблем могат да бъдат различни, 

включително липса на достатъчен бюджет, липса на капацитет или дори корупционни 

практики24, от решаващо значение е прогнозните оценки на възложителите да следват 

пазара, да отчитат всички фактори на несигурност и да са реалистични. В противен случай 

е налице повишен риск от възникване на необходимост за прекратяване на процедури по 

възлагане на обществени поръчки поради нереалистично ниски оценки и/или липса на 

конкуренция (Член 110 от ЗОП), или риск от ниско качество на изпълнение на 

поръчката25. В този смисъл отчитането на най-ранен етап на всички разходи, които биха 

могли да възникнат, включително чрез използване на възможността за преки пазарни 

консултации по различни възможни решения, е от огромно значение. Предварителното 

познаване на пазара ще помогне при ситуации, в които се предлагат една или повече 

оферти с над 20% по-ниска цена от средната за останалите оферти,26  което позволява да 

се определи дали те следва да бъдат отхвърлени като нереалистично ниски въз основа на 

                                                                                                                                                             
24 Изреждането отразява мнения, изразени от представители на икономически оператори по време на проведените с 
екипа срещи. 
25 Обратна информация, получена на срещи с представители на икономически оператори и техни сдружения. 
26 Член 72, алинея 1 от Закона за обществените поръчки. 
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предоставената от участника обосновка. По аналогичен начин, доброто проучване на 

пазара би трябвало да намали вероятността от предложения, надхвърлящи прогнозната 

стойност, макар този риск да се запазва в повечето страни, особено при сложни 

строителни проекти. Концепцията за изчисляване на разходите за целя жизнен цикъл, 

разгледана по-подробно в раздел 2.3.7 по-долу, е от значение и тук. 

 

42. Друга възможност, която би могла да се вземе предвид, е събиране и анализ на 

статистически данни, генерирани от новата система за електронни обществени 

поръчки и представянето им по лесен за използване начин, с възможност за 

дезагрегиране по сектори и предмет на поръчките. Това би могло да улесни изготвянето на 

по-реалистични прогнозни оценки на разходите и да даде възможност за различни видове 

анализ на изпълнението (вж. Препоръка 9). 

2.2.6 Планове за обществени поръчки 

43. Плановете на възложителите за провеждане на обществени поръчки се 

разработват въз основа на консолидираните списъци за доставки, услуги и 

строителни работи, включително тяхната прогнозна стойност, и при отчитане на 

обосновките на подалите заявки административни звена, наличния бюджет и 

приоритетите на възложителите за текущата година, залегнали в стратегически документи 

или формулирани от ръководството. Препоръчително е всеки план за обществени поръчки 

да включва следните минимални изисквания27: 

i. Предмет на поръчката; 

ii. Прогнозна стойност на поръчката; 

iii. Вид процедура/ред, който да се прилага; 

iv. Очаквана дата (период) за започване на подготовката на конкретната поръчка; 

v. Звено и/или лица отговорни за изготвяне на документацията за участие; 

vi. Очаквана дата (период) на стартиране на конкретната поръчка; 

vii. Очаквана дата (период) за възлагане на обществена поръчка; 

 

44. Плановете за обществени поръчки следва да бъдат изготвяни най-малко една 

година напред, без да е задължително този период да съвпада с календарната година. 

Изготвянето на планове за обществени поръчки обикновено се извършва от 

специализираното звено по обществени поръчки в рамките на възлагащия орган, ако 

такова съществува, или от финансовите/счетоводни отдели/служители. На този етап от 

процеса е важно възлагащите органи да отделят достатъчно време за разработване на 

подход за възлагане на всеки отделен договор с висока стойност и/или висок риск при 

                                                 
27 Практическо ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки (2017 г.), Агенция 
по обществени поръчки, вж. на Интернет страница: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Handbook_22-03-
2017_last.pdf 
 

 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Handbook_22-03-2017_last.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Handbook_22-03-2017_last.pdf
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отчитане на реалните нужди на възложителя и неговите финансови, технически и човешки 

ресурси – както за изпълнението на процедурите по възлагане на обществени поръчки, 

така и за управлението на договорите с цел осигуряване на устойчиви резултати. Анализът 

на риска трябва да се извършва за всеки критично важен етап от процеса на възлагане на 

обществени поръчки, допълнен от разработване на показатели за риск и качество за 

мониторинг на процеса на възлагане на обществени поръчки. Трябва да се обърне 

внимание и на всички алтернативни решения за посрещане на потребностите на 

възложителите (например лизинг срещу закупуване на оборудване, закупуване на услуги 

вместо стоки, отчитане и преразпределяне на съществуващи ресурси между звената и пр.). 

 

45. Публикуването на плановете за обществени поръчки не е задължително. Тъй 

като не е изрично предписано, публикуването на планове за обществени поръчки не е 

обичайна практика в България. Много от възлагащите органи, обаче, публикуват 

предварителни обявления със списък на планираните обществени поръчки за следващите 

12 месеца. Това се прави, за да им осигури възможност да съкратят периодите за 

подготовка и подаване на оферти за отделни процедури. Предварителните обявления, 

обаче, не дават пълна представа за всички планирани покупки, включително плана за 

изпълнение, както и обосновката на продуктите и начина, по който те трябва да бъдат 

закупени. По този начин обществеността, включително крайните потребители и 

икономическите оператори, не могат да получи пълна представа за идентифицираните 

потребности, как възлагащият орган планира да ги удовлетвори и защо е избрана дадена 

стратегия за възлагане на обществени поръчки. Това възпрепятства възложителите да 

получат ценна обратна връзка от икономическите оператори относно алтернативни 

решения, както и от крайните потребители относно техните приоритети и предпочитания. 

 

46. В други страни публикуването28 на годишните планове за обществени поръчки 

е с доказан ефект по отношение на увеличаване на прозрачността и конкуренцията, 

подобряване на отчетността и повишаване на усилията за борба с корупцията. Освен това, 

според проведени научни изследвания, активното участие на крайните потребители в 

процеса на възлагане на обществени поръчки е важно не само за определяне на нуждите29, 

но и за по-добро управление на рисковете. Особено при сложни и иновативни поръчки 

ранното и по-систематично участие на гражданското общество и икономическите 

оператори би могло да повиши доверието във възложителя, като по този начин смекчи 

риска при изпълнението и до известна степен намали натиска върху професионалистите в 

областта на обществените поръчки в случай на неуспех30.  

 

                                                 
28 Формуляр на ЕК за добри практики, вж. на: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/good_practices/GP_fiche_12.pdf 
29 Alam, I. (2002 г.). Проучване на участието на потребителте в развитието на нови услуги, Journal of the Academy of 
Marketing Science, 30(3): стр. 250–261.  
30 Thai, Khi V., Ed. (2017 г.), Глобални теории и практики в областта на обществените поръчки, Springer International 
Publishing, Cham, 2017 г. 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/good_practices/GP_fiche_12.pdf
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Каре 1: Пример за ангажиране с доставчиците  

 
 

2.3. Изпълнение на процедурите за възлагане на обществени 

поръчки  

2.3.1 Методи на възлагане 

47. Опростени, но същевременно по-прозрачни методи за възлагане на 

обществени поръчки под установените прагове залегнали в директивите на ЕС. 

Националното законодателство следва правилата на ЕС, включително и по отношение на 

видовете процедури, предвидени в директивите на ЕС, като същевременно въвежда нови 

процедури под националните прагове, за да отговори на специфичните пазарни нужди. 

 

48. Методите за възлагане на обществени поръчки могат да бъдат разделени на четири 

основни групи, в зависимост от: (1) праговете, посочени в ЗОП, (2) вида на възложителя 

съгласно ЗОП (3) броя на етапите на процедурата по възлагане и (4) свободата на избор. 

 

49. Прагове за възлагане на обществени поръчки. Законодателството в областта 

на обществените поръчки предвижда четири режима за провеждане на обществени 

поръчки в зависимост от предварително определени парични прагове. Направеното 

по-долу описание следва праговете, отразени в Таблица 2, които представляват праговете 

за публичните възложители31. Малко по-различни и по-високи прагове се прилагат за 

секторните възложители и за обществените поръчки в областта на отбраната и 

сигурността. Четирите режима на възлагане и съответните приложими прагове са както 

следва: 

1) Над праговете за публикуване в Официален вестник на ЕС.32 В съответствие с 

правилата на ЕС и вида процедури, предвидени в директивите на ЕС. 

                                                 
31 Тези прагове са най-ниски, докато праговете за секторните  възложители и за обществените поръчки в областта на 
отбраната и сигурността са по-високи. 
32 Българското законодателство в областта на обществените поръчки определя по-ниски прагове от праговете, 
определени на ниво ЕС. 

В Шотландия централните органи за покупки на правителството, сектора на здравеопазването, местните 

власти и образователният сектор съфинансират „Програма за развитие на доставчиците“, която 

предоставя инструменти и насоки на бизнеса, който има интерес да продава на публичния сектор. Това 

включва редовни събития под надслов „Запознайте се с купувача“ за обсъждане на стратегически 

източници, разясняване на тръжните процедури и даване на съвети относно структурирането на 

офертите. 
 

https://www.sdpscotland.co.uk/events/meet-buyer-2018/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.sdpscotland.co.uk/events/meet-buyer-2018/
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2) Над националните прагове, но под праговете за публикуване в Официален 

вестник на ЕС. Две национални процедури са предвидени в законодателството с 

възможност за съкращаване на сроковете за подаване на оферти (публично 

състезание (Член 178 - 181) и пряко договаряне (Член 182)). 

3) Над праговете за директно възлагане, но под националните прагове за двете 

национални процедури. Минимални изисквания от закона и позволена гъвкавост 

- възлагащите органи могат да използват за събиране на оферти с обява (Член 

187) или отправяне на директна покана (Член 191). Последните две не са строго 

дефинирани от законодателството като процедури за възлагане на обществени 

поръчки. 

4) Директно възлагане. Тъй като прогнозната оценка не оправдава разходите, 

необходими за провеждане на процедурата и за подготовка на офертите, законът 

е гъвкав. Подписването на договор се изисква само в случаите на строителни 

работи (т. е. под 50 000 лева за строителни работи), а разходите за доставки и 

услуги с прогнозна стойност под 30 000 лева и социални и други специфични 

услуги (Приложение 2 от ЗОП и конкурс за проект) с прогнозна стойност под 70 

000 лева могат да се доказват само с първични платежни документи. 

 
Таблица 3: Прагови стойности за публичните възложители 

Вид прагове / в лв.  
Вид обществени поръчки  

Строителство Доставки Услуги 

Прагове за 

публикуване в ОВЕС 5 000 000 264 033
 

264 03333 500 000 

Национални прагове  270 000 70 000 70 000 
70 00034 

Прагове при пряко 

договаряне 
до 50 000 до 30 000 до 30 000 

до 70 00035 

 

50. С приетите неотдавна поправки на Закона за обществените поръчки (октомври  

2018 г.), горната Таблица 3 е коригирана, както е показано на Таблица 4 (поправките са 

отбелязани в червено): 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Този праг варира при различните възложители и предмет на обществената поръчка. Следователно, в таблицата е 
показан най-ниският праг.  
34 При използване на конкурс за проект. 
35 При изполване на конкурс за проект. 
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Таблица 4: Ревизирани прагови стойности за публичните възложители 

Вид прагове / в лв.   Вид обществени поръчки  

Строителство Доставки Услуги 

Прагове за 

публикуване в ОВЕС 10 000 000 280 000
 

280 000 1 000 00036 

Национални прагове  270 000 70 000 70 000 
70 000 

Прагове при пряко 

договаряне  
до 50 000 до 30 000 до 30 000 

до 70 00037 

 

51. Приложимост на методите за възлагане на обществени поръчки по видове 

възложители или приложно поле. По отношение на методите за възлагане на 

обществени поръчки ЗОП транспонира три европейски директиви - класическата, 

секторната и директивата за обществените поръчки в областите на отбраната и 

сигурността. В това отношение законът предвижда два основни вида38  възложители - 

публични и секторни и два режима за провеждане на процедурите по възлагане на 

обществени поръчки - общи и специални. Приложимостта на тринадесетте процедури за 

възлагане на обществени поръчки, определени в Закона за ОП, към различните видове 

възложители и области е отразена в Таблица 5. 

 
Таблица 5: Видове процедури  

№ Вид процедура 

Вид възложител или област на ОП 

Публичен  

възложител 

Секторен 

възложител 

ОП в областите  

отбрана и 

сигурност   

1. Открита процедура 
 

  

2. Ограничена процедура 
 

  

3. Състезателна процедура с договаряне До
г

о
в

ар

я
н

е с 

о
б

я
в

л
е

н
ие 

   

                                                 
36 При използване на конкурс за проект. 
37 При използване на конкурс за проект.  
38 Освен това има възложители за конкретен случай (ad hoc възложители), които придобиват качество на такива при 
следните обстоятелства: когато повече от 50% от средствата са публични и оценките на разходите за договори за 
строителни работи са над 5 милиона лева, а тези за доставки и услуги са за повече от 408 762 лева. Новото изменение на 
ЗОП (от октомври 2018 г.) предвижда тези суми да бъдат ревизирани съответно на 10 милиона лева и 430 000 лева. 
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4. Договаряне с предварителна покана за участие    

5. Договаряне с публикуване на обявление за поръчка    

6. Състезателен диалог 
 

  

7. Партньорство за иновации 
 

  

8. Договаряне без предварително обявление Д
о
го

в
ар

ян
е б

ез 

о
б

яв
л
ен

и
е 

   

9. Договаряне без предварителна покана за участие      

10. Договаряне без публикуване на обявление за поръчка    

11. Конкурс за проект 
 

  

12. Публично състезание 
 

  

13. Пряко договаряне 
 

  

Легенда:  

             свободно избираема процедура       

             процедура, която се използва при определени обстоятелства/условия  

             неприложима процедура 

 

52. Брой етапи при провеждане на процедурите. В зависимост от броя на етапите 

при тяхното провеждане, процедурите по възлагане на обществени поръчки се разделят на 

три групи – едноетапни, двуетапни и триетапни процедури (Таблица 6). 

 
Таблица 6: Видове процедури в зависимост от броя на етапите при тяхното провеждане 

Едноетапни Двуетапни Триетапни 

Открита процедура Ограничена процедура 

Състезателен диалог 

Публично състезание Договаряне с обявление  

Договаряне без предварително 

обявление  Партньорство за иновации 

Пряко договаряне Ограничен конкурс за проект 
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53. Свобода на избор. Свободата на избор предопределя два вида процедури - (1) 

процедури, които възложителите са свободни да избират (2) процедури с предварителни 

условия - т.е. при тях следва да бъдат изпълнени определени условия, така че конкретната 

процедура да стане допустима. За различните видове възложители (публични или 

секторни) тези две категории се различават. За публичните възложители първата 

категория включва само откритата и ограничената процедура на възлагане, докато изборът 

на всички останали процедури изисква обосновка (включително ниска прогнозна 

стойност). За разлика от тях, за секторните възложители първата категория включва в 

допълнение към откритата и ограничената процедура и процедурите договаряне с 

предварително обявление и състезателен диалог. Що се отнася до обществените поръчки в 

областта на отбраната и сигурността, възлагащите органи могат свободно да използват 

ограничената процедура и процедурата на договаряне с обявление. 

54. Прилагане на новото законодателство за обществените поръчки. Тенденцията 

на преобладаващо използване на открита процедура на възлагане се запазва през 

периода 2016-2017 г., но същевременно възложителите започват да се възползват от 

опростените процедури под националните прагове. Фигура 3 представя видовете 

процедури, използвани през първите две години от прилагането на новото 

законодателство, измерени като относителен дял (в проценти) от общата стойност и броя 

на процедурите за разглеждания период. Фигурата показва сходна статистика и за целия 

петгодишен период (2013-2017 г.). Най-често използвана е откритата процедура, следвана 

от процедурите на договаряне със и без публикуване на обявление, публично състезание и 

пряко договаряне. Следва да се отбележи, че процедурите, започнали в периода до 15 

април 2016 г., следват старото законодателство. В този смисъл данните за финансовата 

2016 година отразяват прилагането както на старото, така и на новото законодателство, 

докато за финансовата 2017 година са отразени само тенденциите при новото 

законодателство. 

 

Открит конкурс за проект  



    
 

41 
Проект BG05SFOP001-2.008-0001 „Преглед и оценка на системата за обществени поръчки в България“ се осъществява с 

финансова подкрепа по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд  

 

Фигура 3: Видове процедури по стойност и брой в % (само процедури над 1%) 

  
 

55. Макар откритата процедура да е все още най-често използвана, сравнението 

между 2016 и 2017 финансова година показва тенденция за намаляване на 

използването на откритата процедура както по стойност (от 74% на 62%), така и по 

брой процедури (от 57% на 40% ). Освен това броят на откритите процедури намалява с 

по-бързи темпове в сравнение с относителния им дял от общия обем поръчки, което 

означава, че процедурата се използва за по-малък брой поръчки, но с по-високи договорни 

стойности в сравнение с предходните години (Фигура 3). Това може да се обясни с 

използването на новата и опростена процедура за публично състезание под националните 

прагове. Също така, по отношение на броя на процедурите има лек спад в използването на 

процедурата на договаряне без публикуване на обявление, докато използването на прякото 

договаряне (другата нова процедура за обществени поръчки на ниска стойност, въведена с 

новото законодателство) нараства през 2017 г. (Фигура 3). Това показва, че като цяло 

възложителите приветстват и се възползват от опростяването на поръчките с ниска 

стойност в новото законодателство. Изненадващо, през първите две години от 

прилагането на новото законодателство използването на ограничената процедура е под 1% 

от общата стойност на възлагане и от общия брой процедури. Една от възможните 

причини за това е по-дългият период на изпълнение (за повече информация вж. Фигура 7). 

 

2.3.2 Публично обявяване  

56. Прагове за публично обявяване. Нивото на прозрачност на системата за 

обществени поръчки по отношение на информацията, за която има законово 

изискване да бъде публикувана, е доста високо и надхвърля изискванията на 

директивите на ЕС. Този факт се оценява положително и от икономическите оператори, 

като 85% от всички анкетирани потвърдиха, че е лесно да се открие информация относно 
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процедурите за възлагане на обществени поръчки и че в повечето случаи те разполагат с 

цялата информация, от която се нуждаят, за да подготвят отговарящо на изискванията и 

конкурентно предложение.39  

 

57. Законодателството в областта на обществените поръчки в България изисква 

публично обявяване в Регистъра на обществените поръчки на всички процедури за 

възлагане на обществени поръчки за доставки и услуги с прогнозна стойност над 70 

000 лева и на всички процедури за възлагане на обществени поръчки за 

строителство с прогнозна стойност над 270 000 лева. Неотдавнашните промени в ЗОП 

(приети през октомври 2018 г., в сила от ноември 2019 г.) определят изискване за 

публикуване в Регистъра на ОП и на обявите за събиране на оферти (за обществени 

поръчки с прогнозна  стойност над 30 000 лева за доставки и услуги и над 50 000 лева за 

строителни работи).40 Следва също така да се отбележи, че дори процедури, които не 

изискват публикуване на обявление, например договаряне без предварително обявление, 

всъщност биват публично оповестявани в България. Това се дължи на изискването за 

задължително публикуване на решението за откриване на процедурата (официален 

документ) при нейното стартиране. По този начин всички конкурентни процедури се 

обявяват чрез два документа (обявление и решение), докато процедури като преговори без 

публикуване на обявление се обявяват чрез задължително публикуване на решението за 

откриване на процедурата. 

 

58. Всички обявления и решения за откриване на процедури се изпращат за 

публикуване в Регистъра на ОП.41, 42 Обявленията за процедури над праговете на ЕС се 

изпращат автоматично на „Официален вестник“ на Европейския съюз чрез услугата 

„електронен изпращач“ (e-sender) на Регистъра на ОП. 

 

59. Наред с това всички документи, свързани с определена процедура за 

възлагане на обществени поръчки, трябва да бъдат публикувани на профила на 

купувача на възложителя. Документите, публикувани в профила на купувача, 

представляват електронното досие на процедурата за възлагане на обществена поръчка и 

включват всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, провеждането, 

изпълнението или прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, 

тръжните документи, всички разяснения, промени, протоколи и окончателни доклади за 

оценка, подписаните договори и изменения, ако има такива, включително становищата на 

АОП, в случай че процедурата е била предмет на предварителен преглед (еx-ante). 

Публикуването на всички тези документи в профила на купувача в повечето случаи е 

                                                 
39 Анкета, проведена сред икономически оператори в подкрепа на изследванията за целите на Доклада за анализ на 
данните. 
40 В случай на колективна поръчка с покана за участие (поправки в Член 187 на ЗОП в сила от 01.11.2018 г.) 
41 Член 36 от ЗОП. 
42 Регистърът на обществените поръчки е част от Портала за обществени поръчки, който е публичен и свободно 
достъпен портал на принципа „обслужване на едно гише“, поддържан от Агенцията по обществени поръчки. 
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еквивалентно43 на уведомяване на всички заинтересовани страни (заинтересовани 

кандидати/участници). Понастоящем в профила на купувача се публикуват обявления за 

малки обществени поръчки - с прогнозна стойност между 50 000 и 270 000 лева за 

строителни работи и между 30 000 и 70 000 лева за доставки и услуги. Освен това, с 

новата система за електронни обществени поръчки, считано от 1 януари 2021 г. всички 

профили на купувача ще бъдат публикувани на платформата. 

 

60. В допълнение към обявленията, националното законодателство изисква 

публикуване и на решенията. Изискването обхваща решенията за откриване на 

процедура, междинните решения, с които приключва определен етап от процедурата, 

окончателните решения в края на процедурата - за определяне на изпълнител или за 

прекратяване на процедурата, както и решенията за одобряване на обявления или 

покани44. За всички едноетапни процедури (вж. Таблица 6 по-горе) се издават две решения 

- едно за откриване на процедурата и едно за приключване на процедурата и избор на 

изпълнител (респ. за прекратяване на процедурата). За двуетапните и триетапните 

процедури може да има едно или две междинни решения, които да обхващат различните 

етапи. Всички решения трябва да бъдат обществено достъпни. 

 
Таблица 7: Видове решения и обявления, които подлежат на публикуване  

                                                 
43 В останалите случаи възложителите са длъжни изрично  да информират проявящите интерес страни (заинтересовани 
кандидати/участници).  
44 Всички тези решения трябва да включват следната информация: наименование на възложителя, номер, дата и правно 
основание за решението, вид на процедурата и предмет на обществената поръчка, прогнозна оценка на разходите, 
когато е приложимо, мотиви, ако е необходимо, текстът на решението, което зависи от етапа на процедурата, органът за 
разрешаване на жалби и срокът, в който решението може да бъде обжалвано, пълното име и подпис на лицето, 
подписало акта и неговата длъжност. 
45 В някои случаи откриването на процедура може да бъде оповестено и чрез обявление за предварителна информация 
(Член 23, ал. 3 и 4 от ЗОП). 

Етап на процедурата Решение (Р) Обявления 

Преди откриване  Предварителни обявления 

Откриване на процедура Р за откриване на процедура  
Обявление за откриване на 

процедура, Предварителни 

обявления45 

Изпълнение на процедура 

Р за одобряване на обявление за 

промяна или допълнителна 

информация;  
Р за одобряване на покана за 

потвърждаване на интерес;  

Р за предварителен подбор; 
Р за приключване на диалога; 

Обявление за промяна или 

допълнителна информация/Поправки 
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2.3.3 Документи за обществена поръчка 

61. Качеството на документите за обществена поръчка, разработвани съгласно 

новото законодателство, се оценява между „относително добро“ и „високо“ от почти 

60% от респондентите на проучванията, проведени сред икономическите оператори в 

подкрепа на изследванията за целите на този доклад (Фигура 4 и Приложение 3). В същото 

време обаче, почти две трети от респондентите потвърждават, че често им се налага да 

прекарват повече време в изготвяне на бюрократични документи, отколкото за подготовка 

на техническото съдържание и ценовата оферта46 (Фигура 5). Като основни недостатъци 

на документацията за обществена поръчка бяха изтъкнати пристрастно формулирани 

(нагласени) технически спецификации, пристрастност на методологията за оценяване, 

голям обем и сложност на документацията за обществената поръчка и неравноправни 

договорни клаузи47 (Фигура 4). На въпроса колко често техническите спецификации са 

били пристрастно формулирани (нагласени), една трета от отговорите са между „винаги“ 

и „много често“, докато около една пета от анкетираните смятат, че такава практика не 

съществува48 (Фигура 5). 

                                                 
46 Анкета, проведена сред икономически оператори в подкрепа на изследванията за целите на Доклада за анализ на 
данните. 
47 Сборът надхвърля 100%, тъй като на респондентите бе дадена възможност да посочат повече от един отговор.  
48 Анкета, проведена сред икономически оператори в подкрепа на изследванията за целите на Доклада за анализ на 
данните 

Етап на възлагане на поръчка 

Р за определяне на изпълнител  
Р за класиране на участниците в 

конкурс за проект и/или за 

присъждане на награди и/или други 
плащания при конкурс за проект;  

Р за прекратяване на процедура. 

Обявление за възлагане на 

обществена поръчка 

Изпълнение на договор  

Обявление за промяна на договор за 
обществена поръчка или на рамково 

споразумение в рамките на неговия 

срок на действие  

Приключване на договор  
Обявление за приключване на 

договор за обществена поръчка  

Друго 

Р за създаване на квалификационна 

система  
Р за включването или отказа за 

включване на заинтересовани лица в 

динамичната система за покупки или 
в квалификационна система;  

Р за прекратяване на участието в 

динамична система за покупки или в 
квалификационна система на лица, 

които са включени в нея. 

Обявление за доброволна 
прозрачност  

Обявления  при конкурс за проект  
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Фигура 4: Документи за процедура по възлагане на обществена поръчка - качество (1) и основни недостатъци (2) 
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8.59%
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2.34%

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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Пристрастни критерии за оценка

Пристрастни технически спецификации

 
 
Фигура 5: Документи за процедура по възлагане на обществена поръчка – пристрастно формулирани (нагласени) 

спецификации и бюрократични изисквания 

 
 

62. Отговорност на всеки възложител е да изготвя документация за всяка отделна 

процедура по възлагане на обществена поръчка. Понастоящем, съгласно разпоредбите 

на ЗОП, документацията за обществени поръчки следва да включва следните документи: 

технически спецификации; инвестиционни и други проекти, когато се изискват за 

подготовката на офертата; методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, 

когато е приложимо; образци на формуляри, както и указания за изготвянето им; проект 

на договор, освен когато договорът е сключен при общи условия или неговото 

съдържание се определя от нормативен акт. Тъй като не всички възложители, преди 

всичко поради своя размер и бюджет, разполагат с капацитет и специализиран персонал за 

изготвяне на собствена документация за обществени поръчки, административните разходи 

и качеството на крайните резултати варират между отделните възложители. Въпреки че 

едва 29% от респондентите в проучването считат, че често за сходни поръчки се използва 

различна документация, стандартизирането на документите би спестило време и 

усилия както на възложителите, така и на икономическите оператори, като 
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същевременно би гарантирало минимално качество на документацията, използвана 

в системата за обществени поръчки (вж. също Глава 3). 

 

2.3.4 Технически спецификации 

63. Разработването на технически спецификации се разглежда като 

предизвикателство и проблем както от представителите на възложителите, така и от 

икономическите оператори. Макар че близо 60% от респондентите в проучването, 

проведено сред икономическите оператори, считат, че качеството на документите за 

обществени поръчки, разработени съгласно новото законодателство, е между „високо“ и 

„сравнително добро“, запитани за основните недостатъци на документите, 62% от тях 

посочват „пристрано формулирани (нагласени) технически спецификации“, допълнени от 

„неуместни технически спецификации“ (посочено от 32% от респондентите) 49. Въпросът 

за пристрастността на техническите спецификации бе повдигнат по време на всички 

срещи с представители на икономическите оператори. По аналогичен начин 

предизвикателството за изготвяне на подходящи технически спецификации бе споменато 

по време на срещите с представители на възложителите и управляващите органи. В 

допълнение, Годишният доклад на КЗК за 2017 г. посочва, че техническите спецификации 

и критериите за възлагане са сред основните причини за подаване на жалби на ранните 

етапи на процедурите за възлагане на обществени поръчки. 

 

64. Нормативната уредба в областта на обществените поръчки изисква АОП да 

поддържа и публикува списък с експерти, които биха могли да подпомагат 

възложителите при подготовката и изпълнението на процедурите за възлагане на 

обществени поръчки, включително при изготвянето на техническите спецификации. 

Понастоящем този списък се състои от около 400 експерти в различни области, като двете 

най-ясно преобладаващи са икономика и право. Освен това АОП е задължена да поддържа 

списък с външни експерти, които участват в осъществявания от Агенцията предварителен 

контрол, с което се гарантира, че техническите спецификации на прегледаните документи 

не са дискриминационни или ограничителни по характер. Докладите, изготвяни от тези 

експерти, са публично достъпни и могат да бъдат разглеждани и използвани като насоки 

от страна на възложителите (вж. също Глава 4). 

 

65. Тъй като Законът за обществените поръчки позволява на възложителите да 

проучват пазара чрез консултации с независими експерти и независими органи или 

търсене на обратна връзка от икономическите оператори относно проектите на 

технически спецификации/ тръжните документи, някои от възложителите вече се 

възползват от тази възможност. Предоставянето на методически указания, включително 

                                                 
49 На респондентите бе дадена възможност да посочат повече от един отговор на въпроса.  
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образци на отчети за резултатите от пазарните консултации, както и списък на 

уебсайтовете и/или органите, които биха могли да бъдат консултирани при изготвянето на 

технически спецификации, структуриран по експертни области, биха могли да насърчат 

използването на този метод и да подобрят качеството на тръжните документи. 

 

66. Неотдавнашна инициатива в тази област бе публикуването на уебсайта на 

АОП на стандартни технически спецификации за определени видове превозни 

средства за обществено допитване. Това е стъпка в правилната посока, която би могла да 

улесни възложителите при провеждането на процедури за възлагане на такъв вид поръчки. 

 

2.3.5 Критерии за подбор 

67. Новото законодателство внесе по-голяма гъвкавост и доведе до намаляване на 

административната тежест, в съчетание с първоначален преходен период на 

объркване и стрес. Новият Закон за обществените поръчки е по-гъвкав, позволявайки на 

възложителите при определени обстоятелства да се позовават на собствената си преценка 

и да не изключват от процедурата кандидат, който в противен случай задължително би 

бил обект на отстраняване. Това може да се случи, когато кандидатът е предприел мерки, 

за да докаже своята надеждност или когато е необходимо да се защити особено важен 

държавен или обществен интерес. Освен това новите разпоредби за въвеждане на Единния 

европейски документ за обществените поръчки (ЕЕДОП) водят до намаляване на 

административната тежест, като се избягва необходимостта от обмен на огромен брой 

документи, което често възпрепятства кандидатите/участниците. 

 

68. Макар ЕЕДОП да се приема както от възложителите, така и от 

икономическите оператори като стъпка в правилната посока, икономическите 

оператори се оплакват от неясните изисквания за подписване на документа, особено що се 

отнася до чуждестранните компании. По време на срещи с представители на различни 

фирми те споделиха, че често е налице огромно несъответствие в тълкуването от страна на 

възложителите на изискванията за подписване на ЕЕДОП. 

 

69. Както възложителите, така и икономическите оператори са изпитали 

първоначални трудности и напрежение във връзка с попълването на формулярите, 

въпреки преходния период, в рамките на който документът е бил на разположение както в 

електронна форма, така и на хартиен носител, и указанията, публикувани от АОП (за 

съгласуваност между съдържащите се в документа текстове и съответните разпоредби в 

националното законодателство). 

 

70. Като цяло, определянето на подходящи критерии за подбор е все още 

предизвикателство за много от възложителите. Сред най-често срещаните грешки, 
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установени при предварителните проверки (ex-ante)50, провеждани съгласно новото 

законодателство, АОП сочи липсващи, неправилно формулирани или непропорционални 

минимални нива на критериите за подбор, не-предоставяне на информация за документи, 

доказващи спазване на критериите за подбор или използване на критериите за подбор и 

като критерии за възлагане. По аналогичен начин ограничителните критерии за подбор са 

сред грешките, установени при последващия контрол51. Това показва, че от една страна е 

налице ново и подобрено законодателство, но предизвикателствата, свързани с неговото 

прилагане, са подобни на тези при старото законодателство, което може да се дължи до 

голяма степен на липсата на капацитет за възлагане на обществени поръчки у 

възложителите. Предизвикателствата пред капацитета могат да бъдат преодолени чрез 

разработване на целенасочен подход за различните видове възложители. Анализът на 

информацията от предварителните и последващите проверки, както и на данните от 

органите за контрол на фондовете на ЕС и от КЗК относно жалбите, би могъл да 

идентифицира най-често срещаните грешки по видове възложители и сектори. Това би 

могло да помогне на АОП да разработи подходящи целеви инструменти и програми за 

изграждане на капацитет (вж. Препоръка 4). 

 

2.3.6 Критерии за възлагане 

71. Важен нов момент в новото законодателство е променената концепция за 

оценяване на офертите. В съответствие с директивите на ЕС, от възложителите се 

изисква 

да използват метода на икономически най-изгодната оферта. При този метод 

възложителите следва да прилагат един от следните критерии: (1) най-ниска цена, (2) ниво 

на разходите, при отчитане на разходната ефективност, включително разходите за целия 

жизнен цикъл; (3) оптимално съотношение цена/качество, което се оценява въз основа на 

цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, 

екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка. 

 

72. Според годишния доклад на АОП за 2017 г. в 65% от процедурите, проверени 

в рамките на предварителния контрол чрез случаен избор, е използвана най-ниската 

цена като критерий за оценка. Тъй като механизмът за случаен избор при 

предварителния преглед на обществени поръчки е предназначен да отразява реалното 

разпределение на обществените поръчки, обхващайки всички видове процедури, с малко 

по-силен акцент върху договорите над праговете на ЕС, би могло да се приеме, че 

горепосоченото разпределение на критериите за оценяване е до голяма степен приложимо 

за всички процедури по възлагане на обществени поръчки, провеждани през посочената 

                                                 
50 Годишен доклад на АОП, 2016 и 2017 г., вж. на Интернет страница:  

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,288249&_dad=portal&_schema=PORTAL 
50 Годишен доклад на АДФИ, 2017 г., вж. на Интернет страница: http://www.adfi.minfin.bg/bg/27 

 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,288249&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.adfi.minfin.bg/bg/27
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година. При сравнение със средно 55% за ЕС за критерия най-ниска цена52, е очевидно, че 

има възможност за подобрение. 

 

73. Една от анкетите, проведени сред икономическите оператори в рамките на 

това изследване, показа, че 52% от респондентите считат критерия за най-ниска цена 

за най-голямото предизвикателство при провеждане на процедури за възлагане на 

обществени поръчки, наред с несправедливия процес на оценка (48%)53  и липсата на 

квалифициран персонал у възложителите (46%)54. На въпроса колко често 

документите за обществени поръчки съдържат субективни или неясни критерии за 

оценяване на офертите, едва 27% от анкетираните заявяват, че такива случаи няма,55 а 

според 46% от респондентите това се се случвало само няколко пъти.  

 

74. Що се отнася до предпочитанията на икономическите оператори относно 

критериите за възлагане, проучванията показват, че най-високо ценен от тях е 

критерият за оптимално съотношение качество-цена - списъкът по реда на техните 

предпочитания е отразен в Таблица 8. Интересно е да се отбележи, че респондентите от 

групите на възложителите и на гражданите споделят едно и същото мнение по отношение 

на класираните на първо и последно място критерии за оценяване (Таблица 8). Същото 

мнение бе споделено и по време на събеседванията със сдружения на икономически 

оператори в областта на проектирането и строителството и с чуждестранни търговски 

камари в България. На тези срещи твърдението, че поставянето на акцент върху цената в 

процеса на подбор може да доведе до отрицателен краен резултат, беше подкрепено с 

множество примери от практиката. Повечето от дадените примери се вписват в следния 

модел: избор въз основа на най-ниска цена на проектант - ниско качество на проекта, 

включително нереалистични оценки на разходите и срок на договора - избор въз основа на 

най-ниска цена на строителна компания, водещ до ниско качество на строителните работи, 

поредица от изменения на договора, увеличена обща договорна цена, забавяне в 

изпълнението на договора. 

 
Таблица 8: Предпочитани критерии за оценяване  

Предпочитания на ИО Предпочитания на възложителите Предпочитания на гражданите 

Съчетание от качество и цена Съчетание от качество и цена Съчетание от качество и цена 

Съчетание от качество, цена и 

предимство на МСП  
Най-добро качество Най-добро качество 

Най-добро качество 

Съчетание от качество, цена, 

предимство на МСП, екологични и 

социални аспекти (социални аспекти 

Съчетание от качество, цена и 

предимство на МСП 

                                                 
52 ЕК (2017 г.), Стратегически обществени поръчки, вж. на: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/25984 
53 Приложение 3: Анкета сред икономическите оператори, въпрос № 9 
54 Общият сбор надхвърля 100%, тъй като на респондентите бе дадена възможност за повече от един отговор.  
55 Анкета сред икономическите оператори, проведена в подкрепа на изследванията за целите на компонента за анализ 
на данните. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/25984
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Предпочитания на ИО Предпочитания на възложителите Предпочитания на гражданите 

като създаване на работни места за 

хора с увреждания и младежи) 

Съчетание от качество, цена, 

предимство на МСП и екологични 

аспекти  

Съчетание от качество, цена, 

предимство на МСП и екологични 

аспекти 

Съчетание от качество, цена, 

предимство на МСП, екологични и 

социални аспекти (социални аспекти 

като създаване на работни места за 

хора с увреждания и младежи) 

Съчетание от качество, цена, 

предимство на МСП, екологични и 

социални аспекти (социални аспекти 

като създаване на работни места за 

хора с увреждания и младежи) 

Съчетание от качество, цена и 

предимство на МСП 

Съчетание от качество, цена, 

предимство на МСП и екологични 

аспекти 

Най-ниска цена Най-ниска цена Най-ниска цена 

 

75. Споменатите по-горе предпочитания и заключения се подкрепят от научни 

доказателства, основаващи се на опита в други страни, който показва, че особено при 

сложни и високорискови проекти изборът въз основа на най-ниска цена може да не 

гарантира най-качествено проектиране или най-високо удовлетворение у 

клиентите56, като в същото време може да не гарантира и най-ниски общи разходи 

при приключване на проекта57, включително ниски разходи през целия жизнен 

цикъл на построения обект58.  
 

2.3.7 Оценка на разходите за целия жизнен цикъл 

76. Определянето на разходите за целия жизнен цикъл е метод на икономически 

анализ, предназначен да оцени общата цена на придобиване, отчитайки всички 

приложими разходи през целия жизнен цикъл на даден продукт или услуга, включително 

проектиране, разработка, реализация, експлоатация, поддръжка и освобождаване. Може да 

се използва на ранен етап от планирането на обществените поръчки за намиране на най-

ефективното от гледна точка на разходите решение чрез оценка на различни варианти 

(например отдаване под наем срещу обновяване или изграждане на ново съоръжение) или 

като част от процедурата за оценка на икономически най-изгодното предложение. Така 

например, последните проучвания59 показват, че потенциалът за оптимизиране на 

                                                 
56 Ling, Fl. (2004 г.), Такси за консултантски услуги: Дихотомия между необходимостта на архитектите/инженерите да 
увеличат максимално печалбата и необходимостта на възложителите да намалят максимално разходите, Journal of 
Professional Issues in Engineering Education and Practice, април 2004 г., том 130(2), стр.120-123. 
57 Sporrong, J. (2011 г.), Критерии за избор на консултанти: Обществени поръчки за архитектурни и инженерни услуги, 
Australasian Journal of Construction Economics and Building, 2011 г., том 11(4), стр.59-76. 
58 Christodoulou, S., Griffis, F. H., Barrett, L., Okungbowa, M. (2004 г.), Избор на професионални проектантски/инженерни 
услуги въз основа на квалификациите, Journal of Management in Engineering, април 2004 г., том 20(2), стр.34-41. 
59 Heralova, R. (2017), Изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл като важен принос към оценката на 

изпълнимостта при строителни проекти, Procedia Engineering, бр. 196 (2017 г.). 
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разходите при оценка на разходите за целия жизнен цикъл в ранните етапи на планиране 

на строителните проекти е значителен и евтин. Калкулирането по жизнения цикъл също 

може да се използва за насърчаване на устойчивото възлагане на обществени поръчки (вж. 

Раздел 2.5.4 по-долу). 

 

77. Изчисляването на разходите за целия жизнен цикъл е сред критериите за 

възлагане, посочени в националното законодателство за определяне на 

икономически най-изгодната оферта (Член 70, алинея 2 от Закона за обществените 

поръчки). Правната дефиниция на понятието обхваща всички последователни и/или 

взаимосвързани етапи от жизнения цикъл, включително провеждането на изследвания, 

разработка, производство, бизнес дейности и създаване на условия за тяхното изпълнение, 

транспорт, употреба и поддръжка през целия жизнен цикъл на продукта,  услугата или 

строителството - от придобиването на суровината или генерирането на ресурсите до 

освобождаването или прекратяването на дейността или използването. Определението 

позволява оценката на разходите за целия жизнен цикъл да обхване не само необходимите 

разходи (научни изследвания, разработване, производство, транспорт, експлоатация, 

поддръжка и освобождаване в края на жизнения цикъл), но също така и разходите, 

свързани с външни фактори на околната среда като замърсяване от добива на суровини, 

използвани в продукта или от самия продукт или неговото производство, при условие че 

стойността им може да бъде определена и проверена. 

 

78. Законодателството изисква от възложителите когато предвиждат оценка на 

разходите за целия жизнен цикъл да посочват в документацията за обществените 

поръчки данните, които трябва да бъдат предоставени от участниците и начина, по 

който ще се извършва оценката (Член 71, алинея 2 от ЗОП). Освен това ЗОП директно 

се позовава на законодателството на ЕС в тази област, което изрично изисква от 

възложителите да използват всички методи за изчисляване на разходите за жизнения 

цикъл, които са задължителни съгласно законодателните актове на ЕС. Списъкът с общи 

методи е включен в Приложение XIII към Директива 2014/24/ЕС и понастоящем 

предоставя само един общ метод за някои видове пътни превозни средства (съгласно 

Директивата за чистите превозни средства). Методът включва изчисляване на 

оперативните разходи през целия експлоатационен живот, оперативните разходи за 

потребление на енергия през целия експлоатационен живот и въздействието върху 

околната среда, което всички възложители трябва да вземат предвид при закупуването на 

чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства. В този смисъл, при изчисляването 

на разходите за целия жизнен цикъл при възлагане на обществена поръчка за доставка на 

пътни превозни средства българските възложители трябва да спазват Наредба № H-18 на 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията от 8 август 

2016 г., която установява методологията за изчисляване на някои разходи за целия жизнен 

цикъл на пътните превозни средства60. Неотдавнашното изменение на Закона за 

                                                 
60 Държавен вестник, брой 66 от 23 август 2016 г. 
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обществените поръчки61 позволява като алтернатива включване в техническите 

спецификации на определени изисквания за използването на енергия като нива на 

емисиите на въглероден диоксид (CO2), азотни оксиди (NOx), неметанови 

въглеводороди (NMHC) и прахови частици. 
  

79. Към момента липсва официална статистика за използването на този 

конкретен подход в България. Като се има предвид неотдавнашното му включване в 

законодателството, ще е необходимо неговото популяризиране и значителна 

методологическа помощ, за да стане известен и разбираем сред експертите по обществени 

поръчки. В това отношение последните изследвания62 показват, че бариерите пред 

използването на подобен подход от публичните институции са многобройни и са както 

вътрешни, така и външни. 

 

80. Най-важни сред бариерите са липсата на осведоменост и умения у персонала, 

съпротива срещу промените и иновациите и недостиг на ресурси. Като се имат предвид 

доказаните ползи от метода на изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл в 

други страни (Чешката Република63, Великобритания и Германия64, Австралия65 и 

др.) и политиките на ЕС за насърчаване на използването му, очевидно е налице 

необходимост от популяризиране на този метод в България. Това може да включва 

различни механизми, в това число, но не само, предоставяне на насоки, обучения, 

разработване на методологии за прилагането му, предназначени за различни 

сектори/доставки и услуги, събиране и анализиране на надеждни данни и пр. (вж. 

Препоръка 5). 

 

2.3.8 Оценяване на офертите и избор на изпълнител 

81. Законът за обществените поръчки, ППЗОП и Практическото ръководство, 

изготвено от АОП, регламентират и указват начина, по който следва да се 

организира административният процес по отношение на оценката на офертите от 

гледна точка на броя на членовете на комисията за оценка, декларациите за конфликт на 

интереси, документите, които следва да бъдат подготвени и подписани в началото, по 

време на и в края на процеса от страна на възложителя и членовете на оценителната 

комисия, както и тяхното минимално съдържание. За разлика от предходния закон, в 

                                                 
61 Държавен вестник, брой 86 от 18 октомври 2018 г. 
62 De Giacomo, M.R.,Testa, F; Iraldo, F; Formentini, M (2018 г.), Водят ли зелените обществени поръчки до приемане на 
метода на оценка на разходите за целия жизнен цикъл?  Journal of Purchasing and Supply Management, вж. на Интернет 
страница https://doi.org/10.1016/j.pursup.2018.05.001 
63 Renata Schneiderova Heralova / Procedia Engineering 196 (2017 г.), стр. 565 – 570. 
64 Работна група 4 (TG4). Доклад на Работна група 4: Оценка на разходите за целия жизнен цикъл в строителството, 
Европейска комисия, вж. на: http://onlinebookshop.villareal.fi/docs/LifeCycleCostsinConstruction.pdf 
65 Aye, L., Bamford, N., Charters, B., Robinson, J, (2000 г.), Екологично устойчиво развитие: оценка на разходите за целия 
жизнен цикъл за търговска офис сграда в гр. Мелбърн, Австралия, Taylor & Francis Group, Construction Management and 
Economics, 1 декември 2000 г., том 18(8), стр. 927-934. 

https://doi.org/10.1016/j.pursup.2018.05.001
http://onlinebookshop.villareal.fi/docs/LifeCycleCostsinConstruction.pdf
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който има минимални задължителни изисквания  относно профила на членовете на 

комисията за оценка на офертите, настоящият Закон за обществените поръчки не казва 

нищо в това отношение. Ето защо възложителите сами трябва да взимат решение относно 

профила на членовете на оценителната комисия и необходимостта от привличане на 

външни експерти, които да подкрепят работата на комисията. 

 

82. Що се отнася до изискванията за прозрачност, залегнали в законодателството, 

процесът на оценяване на офертите е доста прозрачен, тъй като всички протоколи и 

окончателният доклад на оценителната комисия, както и решенията на възложителя, са 

публични и следва да бъдат публикувани в профила на купувача. Проверките на 

последващия контрол обаче показват, че възложителите често не спазват стриктно 

изискванията на законодателството в това отношение.66 

 

83. По отношение на законосъобразността на процеса на оценка, броят на 

жалбите, подадени на този етап от процедурата по възлагане на обществени поръчки, 

както и процентът на жалбите, за които е установено, че са основателни, могат да 

бъдат използвани като косвен показател. Най-голям е броят на жалбите, подавани на 

етапа на възлагане на договорите за обществени поръчки. Броят на жалбите като процент 

от общия брой процедури за 2017 г. е близо 12%, което е в нормалните граници за 

подобни показатели в други страни от ЕС67,68. Подобно сравнение заслужава повишено 

внимание, тъй като малкият брой жалби би могъл да бъде показател за добре 

функционираща система, но също така може да означава, че икономическите оператори 

нямат доверие в органа по обжалване и обратно – големият брой жалби може да означава, 

че икономическите оператори злоупотребяват със системата с цел да се забави процесът 

на възлагане на обществени поръчки. В тази връзка наскоро проведеното проучване сред 

икономическите оператори разкрива, че доверието в системата за обжалване не е високо, 

тъй като само 10% от анкетираните потвърждават, че имат постоянно доверие в системата, 

подкрепени от 19% от икономическите оператори, които заявяват, че вярват в системата в 

повечето случаи. 

 

84. Съгласно статистическите данни на КЗК близо 31% от всички допуснати 

жалби са били намерени за основателни – ниво на успеваемост, сходно на това в 

                                                 
66 Така например, съгласно Годишния доклад на АДФИ за 2017 г. процедурни нарушения са били установени при почти 
една пета от прегледаните случаи. 
67 РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ Годишен преглед на провеждането на процедури по възлагане на 
обществени поръчки, 2013 г., вж. на: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2012642%202014%20INI 
68 Възможно е да има различия в представянето на данните по отношение на съотношението жалби/производства към 
общия брой процедури за възлагане на обществени поръчки. Като се има предвид сливането на жалби, отнасящи се до 
една и съща процедура за възлагане в едно производство, броят на жалбите може да надхвърли броя на образуваните 
производства. По същия начин следва да се разглеждат и отказите за образуване на производство. Следователно 
данните и сравнението трябва да се тълкуват предпазливо. 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2012642%202014%20INI
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други държави-членки на ЕС69. Освен това, 51% от всички актове, постановени от КЗК 

по подадени жалби, са обжалвани на втора инстанция, като 5.68% от актовете на КЗК са 

отменени от Върховния административен съд (ВАС).70 Най-често оспорваният акт на 

възложителите са решенията за избор на изпълнител. Това означава, че участниците се 

оплакват най-вече от начина, по който се прилага методологията за оценка и от 

обосновката за отхвърляне на оферти. По вид на процедурата за възлагане най-голям е 

броят на обжалваните решения, издадени от възложителите при открита процедура за 

обществени поръчки и при публично състезание. Разпределението на жалбите по предмет 

на обществената поръчка е както следва: строителни работи (основно в областта на 

поддръжката и рехабилитацията на пътища и изпълнението на програмата за енергийна 

ефективност, както и строителни и монтажни работи на други обекти), доставка на храни 

и хранителни продукти, охранителна дейност, доставка на медицинско оборудване, 

консумативи и лекарства, събиране на отпадъци, депониране на отпадъци, 

застрахователни услуги, доставка на компютри, хардуер и софтуер. Това са най-често 

използваните процедури за възлагане на обществени поръчки и секторите, в които се 

изразходва най-висок процент публични средства. 

 

85. Що се отнася до времевата ефективност, гъвкавостта на Закона за 

обществените поръчки по отношение на съкращаването на сроковете за подаване на 

оферти и допускането на опростени и по-гъвкави процедури при поръчки на ниска 

стойност е оказала положително въздействие през 2017 г., когато средната 

продължителност на процедурите по възлагане на обществени поръчки (медиана) е 

намалена на 110 дни, при 114 дни за периода 2013-2015 г. (Фигури 6 и 7). Трябва да се 

отбележи обаче, че през преходния период на 2016 г. средната продължителност на 

процедурите по възлагане на обществени поръчки е била 119 дни, което би могло да се 

обясни с времето, необходимо на системата да се пренастрои към новото законодателство. 

 
Фигура 6: Средна продължителност на процедурите (медиана) по стойност на възлагания пакет,  2013-2015 г. 

(ляво) и 2017 г. (дясно) 

 

                                                 
69 РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ Годишен преглед на провеждането на процедури по възлагане на 
обществени поръчки, 2013 г., вж. на: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2012642%202014%20INIT. 
70 Източник на данни: Годишен доклад на КЗК за 2017 г. на: https://www.cpc.bg/General/Publications.aspx  

https://www.cpc.bg/General/Publications.aspx
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114 дни медиана 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 7: Средна продължителност на процедурите по метод на възлагане (медиана), 2013-2015 г. (горе)  

и 2017 г. (долу) 

 

 

86. Области на подобрение по отношение на времевата ефективност: 

i. Времева ефективност на откритата процедура за възлагане на обществени 

поръчки. Средната продължителност на процедурата се е увеличила при  

новото законодателство (от средно 113 дни за периода 2013-2015 г. на 122 

110 дни 

медиана 
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дни през 2017 г.71 (Фигури 6 и 7)). Това може да се обясни отчасти с факта, че 

при новите законодателни промени откритата процедура за възлагане се 

използва за по-големи пакети (вж. параграф 55 по-горе). Ако обаче се вземат 

предвид само данните за големите поръчки, публикувани в „Официален 

вестник“ на ЕС, периодът на вземане на решение показва значително 

увеличение при новото законодателство (Фигура 8). Освен това, в сравнение с 

данните за други страни от ЕС,72 например Румъния и Полша, данните 

показват, че е налице възможност за значително подобрение. Следва да се 

извърши по-подробен анализ по сектори, възложители и възлагани продукти, 

така че да бъдат идентифицирани основните причини и възможни решения. 

 
Фигура 8: Скорост на вземане на решение от публичните възложители  

 

Източник: Индекс на ЕС за единния пазар 

 

ii. Времева ефективност на процеса на оценяване на офертите в рамките на 

процедурата за публично състезание. Въпреки че този метод е въведен от 

новото законодателство с цел да се опрости процесът на възлагане на 

обществени поръчки и да се облекчи административната тежест, данните 

показват, че процедурата за публично състезание отнема най-голямо средно 

време (медиана) за оценяване на офертите (Фигура 9). Това изисква 

                                                 
71 Трябва да се има предвид, че отмененият закон за обществените поръчки предвиждаше по-кратки минимални 
срокове за открити процедури с прогнозна стойност под праговете за публикуване в ОВЕС, а новият ЗОП въведе нова 
процедура - публично състезание - за такива случаи. 
72 Индекс на ЕС за единния пазар, вж. на Интернет страница: 

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm
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допълнителен анализ на основните причини за забавянето73, включително 

анализ на вида и размера на възложителите, както и допълнителни методически 

указания за изпълнението на тази процедура по възлагане на обществени 

поръчки, насочени главно към малките възложители. 

 
Фигура 9: Средна продължителност (медиана) на процедурите за възлагане на ОП по етапи (2013 – 2017 г.) 

 

iii. Времева ефективност на процедурите по възлагане на обществени 

поръчки на ниска стойност (под 10 000 лева). Като се има предвид делът на 

тези процедури от общия брой (10%) и средното за периода време за тяхното 

провеждане (95 дни, медиана), е налице ясна необходимост от методическо 

ръководство и прости решения за спестяване на административно време и 

ресурси. Например решения като електронната система на Шотландия за 

подаване на оферти Quick Quote, създадена с цел да позволи бързо провеждане 

на процедури по възлагане на поръчки с ниска стойност, като същевременно 

осигури необходимата степен на прозрачност и конкуренция.74   

 

В горния контекст може да се помисли за изготвяне на сравнителен анализ, в рамките на 

който да се сравнят статистическите данни за различните възложители и сектори с цел  да 

се установят основните слабости в административния процес и главните пречки пред 

прилагането на методологиите за оценка и да се идентифицират потенциалните мерки за 

повишаване на ефективността (вж. Препоръка 9). 

 

87. Конкуренция. През периода 2013-2017 г. 61% процедурите по възлагане на 

обществени поръчки са били с трима или по-малко участници. Сравнението между 

                                                 
73 Може да се дължи и на неправилно въвеждане на данни в Регистъра на ОП.  
74 Вж.: https://www.millstream.eu/guides/en-gb/Scotland/Quick%20Quote%20-%20Supplier%20Guide.pdf 

 

https://www.millstream.eu/guides/en-gb/Scotland/Quick%20Quote%20-%20Supplier%20Guide.pdf
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периодите 2013-2015 г. и 2016-2017 г. показва слабо подобрение от един процент. В 

сравнение със средната за ЕС стойност от 23%, процентът на процедурите с един кандидат 

(32%) е доста висок (Фигура 10). Трябва да се отбележи обаче, че макар средният за ЕС 

процент да е 23%, между отделните държави-членки са налице значителни разлики - 

например Исландия е с 10%, Ирландия с 11%, докато Великобритания е с 32%, Румъния с 

43%, Хърватия с 44% %, Полша с 49%, Чешката Република с 47%, Унгария с 35% и Кипър 

с 42% (статистика за 2017 г.).75 

 
Фигура 10: Процедури с един участник, 2017 г.   

 
Източник: Индекс на ЕС за единния пазар 

 

88. По предмет на възлагане, поръчките за доставка на стоки показват най-голям брой 

участници (средно 9) в сравнение с поръчките за доставка на услуги (среден брой 

кандидати 4) и строителни работи (средно 4 кандидати). Анализът на статистическите 

данни показва, че по-големите пакети, предоставянето на повече време за 

подготовка на офертите и по-конкурентните процедури привличат по-голям брой 

участници. Предвид големия брой възложители, повечето от които са недостатъчно 

опитни и добре информирани в областта на обществените поръчки, евентуалното 

обединяване на обществени поръчки би повишило конкуренцията и би донесло 

икономии от мащаба. 

 

89. Ефективност, измерена с процента на прекратените процедури. Прекратените 

процедури за възлагане на обществени поръчки възлизат на 6% за целия разглеждан 

период (2013-2017 г.), но за 4%76 от процедурите липсват данни дали са финализирани или 

не. Доста голям процент от всички неуспешни процедури е свързан със здравния сектор – 

при фармацевтичните продукти е регистриран 31% неуспех, а при медицинското 

                                                 
75 Източник: Индекс на ЕС за единния пазар, вж. на Интернет страница: 
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm 
76 Въз основа на данни от Регистъра на обществените поръчки към 09/01/2019 г.,  актуалният процент е 2.24% 

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm
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оборудване - 10%. Освен това, поръчките за доставка на стоки са с доста по-голям процент 

неуспешни процедури (7.3%) в сравнение с поръчките за услуги (4.1%) и строителните 

работи (3.6%). В сравнение с други страни неуспешното възлагане на обществени поръчки 

е в рамките на нормата - например в Швеция този процент е 9, а средният процент за ЕС 

се оценява между 8 и 10%.77 Докато на системно равнище общият процент на 

прекратените процедури не е тревожен, секторът на здравеопазването се нуждае от 

по-голямо внимание в това отношение, тъй като там процентите са относително 

високи. 

 

2.4. Управление на договорите 

90. Доста подробен относно провеждането на процедури за възлагане на 

обществени поръчки, Законът за обществените поръчки е лаконичен по отношение 

на изпълнението на договорите за обществени поръчки, включително тяхното 

управление. Кратки изисквания и насоки за управлението на договорите са залегнали и в 

Правилника за прилагане на ЗОП и Практическото ръководство. 

 

91. За да гарантира законност и ясни условия и ред за изпълнение на договорите 

за възлагане на обществени поръчки, Правилникът за прилагане на ЗОП78 определя 

минималното съдържание на договорите за обществени поръчки по следния начин: 

 страни по договора, дата и място на сключване; 

 предмет на договора; 

 цена, ред и срокове на плащане; 

 срок или продължителност на изпълнение на договора, а в случай на поетапно 

изпълнение и междинните срокове; 

 права и задължения на страните, включително задължението на изпълнителя да 

сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в своята оферта 

използването на подизпълнител; 

 предвидените изменения и подновявания, включително техния обем и стойност, 

както и сроковете и условията за тяхното изпълнение (ако е приложимо); 

 размер и условия за задържане и освобождаване на гаранции за изпълнение, 

включително поетапно освобождаване; 

 ред на приемане на работата; 

 условия и ред за прекратяване на договора. 

 

92. Процедури за мониторинг на договорите за възлагане на обществени поръчки 

и за приемане на резултатите по такива договори79 също се изискват от Правилника 

                                                 
77 Verdeaux, J., (2003), Обществените поръчки в Европейския съюз и Съединените щати: сравнително изследване, Public 
Contract Law Journal, лятно издание, 2003 г., том 32(4), стр. 713-738. 
78 Член 69 на Правилника за прилагане на ЗОП. 
79 Член 140, алинея 1, точка 6 на Правилника за прилагане на ЗОП. 
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като задължително съдържание на вътрешните правила на възложителите. В това 

отношение Практическото ръководство80 съветва възложителите да помислят за по-

усъвършенствана организация и контрол на сложните договори, включително с участието 

на финансово-счетоводния отдел или дирекция, адвокати, а при необходимост и на 

външни експерти. 

 

93. На практика вътрешните правила на възложителите отразяват 

административните процедури/стъпки за изпълнение на договорите за обществени 

поръчки. Обикновено81 при подписване на договор ръководството на възложителя издава 

вътрешна заповед за определяне на лице/екип, отговарящ за управлението на конкретния 

договор. В повечето случаи водеща роля се възлага на представител на техническия отдел 

с експертен опит по предмета на договора. Представителите на отделите за възлагане на 

обществени поръчки и на счетоводните отдели обикновено са част от екипите за 

управление на договорите и отговарят най-вече за административното управление на 

договора - обработка на документи, плащания и консултации по всякакви въпроси в хода 

на изпълнението на договора, включително изменения в договора. 

 

2.4.1 Изменения на договорите 

94. Гъвкавост, с ясен акцент върху доброто планиране на обществените поръчки 

и управлението на договорите. Новото законодателство, за разлика от предходното, 

позволява промени в договорите, но в границите, които са строго определени от 

разпоредбите на Член 116 от ЗОП. По принцип изменения се допускат, ако са били ясно 

предвидени в първоначалната документация82 за възлагане на обществена поръчка или ако 

са несъществени и/или се дължат на непредвидени обстоятелства. Очакваните изменения 

следва да бъдат ясно очертани в конкретни и недвусмислени клаузи на документите за 

обществената поръчка, като те не трябва да променят предмета на договора и следва да 

гарантират прозрачност и равнопоставеност на всички участници в процедурата по 

възлагане на обществената поръчка. За разлика от това, макар законодателството да 

позволява изменение на договорите за обществени поръчки поради непредвидени 

обстоятелства, такива изменения се правят по изключение и са строго регламентирани. 

Ако водят до промяна в цената, измененията не могат да надхвърлят 50% от 

първоначалната стойност на договора. 

 

95. С цел намаляване на рисковете и гарантиране на определено ниво на 

съответствие, законодателството изисква изменението на високорисковите договори 

над определени прагове да бъде предмет на предварителен контрол от страна на 

                                                 
80 Практическо ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки, разработено от 
АОП, вж. на Интернет страница: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/ppzop_14112017.pdf 
81 Съгласно прегледа на случаен принцип на вътрешни правила, публикувани онлайн и информация предоставена по 
време на срещите. 
82 Закон за обществените поръчки, Член 116. 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/ppzop_14112017.pdf
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АОП. Обосновките на изменения, които се считат за най-високорискови – големи 

изменения поради непредвидени обстоятелства, когато „е възникнала необходимост“ от 

допълнителни доставки, строителни работи или услуги и смяната на изпълнителя не би 

била практична или благоприятна - трябва да бъдат проверявани от АОП. 83 Статистиката 

показва, че такива промени са рядкост - 7 случая през 2016 г. и 9 случая през 2017 г., което 

е в рамките на нормата, като се има предвид, че тези изменения се разглеждат като 

изключения поради непредвидени обстоятелства. Данните обаче сочат, че при 

относително висок процент от тези изменения (над 30%) възложителите не са следвали 

стриктно законовите разпоредби. Освен това, последващият контрол, извършван от 

АДФИ, също отчита като цяло проблеми с промените в договорите - главно въпроси, 

свързани с неправомерно преразглеждане на договорните цени и/или условия.84 Тъй като 

законодателният подход по отношение на измененията в договорите е сравнително нов, 

установените проблеми е възможно да се дължат на липсата в достатъчна степен на 

методическо ръководство, на ниския капацитет на възложителите и/или на корупционни 

практики.85 При всички случаи, обаче, е налице необходимост от допълнителни насоки с 

примери за добри и лоши практики при изменението на договорите, както и примери 

за добри практики на надзор на договорите, така че да се смекчат рисковете от 

отклонения в резултатите, качеството, разходите и сроковете на изпълнение (вж. 

Препоръка 5). 

2.4.2 Надзор и инспекция 

96. Възложителите са задължени86 да контролират изпълнението на договорите за 

обществени поръчки, така че те да се изпълняват в съответствие с договорните 

условия. Обикновено възложителите имат разписани вътрешни административни 

процедури за мониторинг и приемане87 на стоки, строителни работи и услуги, доставяни 

по договори за обществени поръчки. Процедурите за мониторинг включват редовно 

докладване (например на всеки три месеца) за напредъка по изпълнението, включително 

напредъка по извършване на плащанията по договори за обществени поръчки и 

докладване шест месеца преди приключването на някои видове повтарящи се поръчки. 

Процедурите по приемане имат за цел проверка за съответствие на доставките/услугите с 

клаузите на договорите по отношение на изискваните характеристики, качество и 

количество преди резултатът да бъде приет. Въз основа на тези процедури се подписват 

протоколи, които са една от предпоставките за плащания по договорите. 

 

                                                 
83 Допълнителни подробности вж. в прегледа на предварителния контрол (ex-ante) в Раздел 2 на доклада.  
84 Допълнителни подробности относно упражнявания предварителен и последващ контрол са предоставени в Раздел 2. 
85 Мнения, споделени по време на събеседванията с представители на икономическите оператори, управляващите 
органи и възложителите.   
86 Член 69 и Член 140, алинея 1, точка 6 от Правилника за приложение на ЗОП. 
87 Информация, предоставена по време на срещи с представители на възложителите.  
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97. При договори, които са по-сложни или чийто надзор изисква специфични 

умения, Правилникът за прилагане на ЗОП88 дава право на възложителите да 

възлагат определени надзорни дейности на външни изпълнители. Например 

договорите за строителни работи изискват надзор на място, осъществяван от лицензирани 

лица/дружества. Тези лица/дружества са отговорни за изготвянето на необходимите 

актове и протоколи89 и за гарантиране, че договорите за строителни работи се изпълняват 

в съответствие с одобрения инвестиционен проект и националното законодателство, 

включително спазването на здравните, екологичните стандарти и стандартите за 

безопасност. Този вид надзор се допълва от друг задължителен надзор, осъществяван от 

проектанта, който извършва редовни проверки на място за съответствие на строителните 

работи с одобрения проект. 

 

98. Дори когато възложителите възлагат по-голяма част от надзорните дейности 

на външен изпълнител, те отговарят за цялостния контрол върху процеса на 

изпълнение, включително за упражняване на контрол върху надзорните дружества. В 

тази връзка на възложителите обикновено се дава правото по силата на сключените 

договори да извършват проверки на място. Така например, подобно изискване е включено 

в клаузите на стандартните договори, публикувани на уебсайта на АОП90 (задължителни 

за използване от всички възлагащи органи, с изключение на обществените поръчки в 

областта на отбраната и сигурността). Тези инспекции имат главно за цел проверка на 

напредъка по изпълнението, качеството на изпълнение от страна на Изпълнителя и 

спазването на договорите и разпоредбите на националното законодателство. 

 

99. Проверки на място могат да се извършват и от различни държавни контролни 

органи в областта на опазването на околната среда, гарантиране на здравето и 

безопасността, социалната и трудовата защита, тъй като освен на законодателството в 

областта на обществените поръчки изпълнението на договорите за обществени поръчки 

трябва да отговаря91 на всички приложими правила и задължения, свързани със защитата 

на околната среда, социалното и трудовото законодателство, приложимите колективни 

трудови договори и/ или разпоредбите на международното екологично, социално и 

трудово законодателство. 

 

100. На практика, обратната информация, предоставена от представителите на 

гражданското общество сочи, че всичко изглежда добре по документи, официалните 

административни процедури се спазват стриктно, но въпреки това действителното 

изпълнение често не отговаря на изискваните стандарти за качество. Сред дадените 

                                                 
88 Член 140 (2) от Правилника за приложение на ЗОП.  
89 Член 168 от Закона за устройство на територията. 
90 http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1800365&_dad=portal&_schema=PORTAL 
91 Приложение 10 към Член 115 на ЗОП. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1800365&_dad=portal&_schema=PORTAL
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примери в това отношение са лошото качество на строителните работи в някои общини92  

и лошото качество на услугите по рехабилитация и поддръжка на пътищата и управление 

на отпадъците - наблюдение, подкрепено от 60% от гражданите, участвали в проучването, 

проведено в рамките на проекта. В този контекст главните предизвикателства пред 

осигуряването на качествени услуги, идентифицирани от респондентите, са липсата на 

висококвалифициран персонал (63%), липсата на прозрачност и достатъчно информация 

за широката общественост (60%), липсата на добро планиране (60% ), както и проявите на 

корупция и конфликт на интереси (58%).93 Последното бе споменато и от представителите 

на гражданското общество, споделили примери за конфликт на интереси или 

непрофесионално поведение от страна на строителни фирми и фирми, упражняващи 

надзор върху тяхната работа.94 

 

101. Освен това дискусиите с представители на гражданското общество разкриха, че 

акцентът в законодателството и действията на възложителите е по-скоро върху 

административната страна на процеса на възлагане на обществени поръчки при догонващ 

проблемите подход, а не активен стремеж към подобряване на ефективността при 

използване на проактивен подход.  

 

2.4.3 Процес на фактуриране и плащане 

102. При управлението на договори за обществени поръчки, включително на 

плащанията по тези договори, възложителите са задължени да следват политиките и 

процедурите на своите системи за вътрешно финансово управление и контрол,95 

които наред с другото имат за цел да осигурят професионална етика, ясно разпределение 

на отговорностите по отношение на процедурите за одобрение, включително система за 

двоен подпис и ефективен вътрешен контрол.96 

 

103. Плащанията по договори за обществени поръчки с публични възложители се 

извършват в рамките на максимум 30 дни от получаване на фактурата или в случай на 

съгласувана процедура по приемане – в рамките на 30 дни след приемането.97 В 

изключителни случаи срокът може да бъде удължен до 60 дни. По аналогичен начин, 

процедурата по приемане се очаква да бъде извършена в рамките на 14 дни, но по 

изключение може да се договори по-дълъг период за това между страните. 

 

                                                 
92 Тези твърдения се подкрепят от примерите на гражданско недоволство в София и Своге от качеството на строителните 
работи и упражнявания строителен надзор. 
93 На респондентите бе дадена възможност за повече от един отговор. 
94 Това твърдение се подкрепя от разследването, проведено неотдавна от сайта Bivol ( https://bivol.bg) - допълнителна 
информация е предоставена в Раздел 2.  
95 Съгласно разпоредбите на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за вътрешния одит 
в публичния сектор и Закона за държавната финансова инспекция. 
96 Допълнителни подробности относно вътрешния контрол са предоставени в Раздел 2. 
97 Член 303а на Търговския закон. 

https://bivol.bg/
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104. На практика проучванията, извършени в рамките на проекта, показват 

големи различия във възприятието на икономическите оператори и на 

възложителите за продължителността на процеса на изплащане на фактури. Според 

икономическите оператори плащането на фактури отнема средно 58 дни, докато според 

представителите на възложителите то отнема средно едва 19 дни. Освен това, докато само 

15% от участвалите в анкетата икономически оператори признават, че многократно са се 

отказвали от участие в процедури по възлагане на обществени поръчки поради твърде 

дългите срокове за плащане на фактури, то 77% от тях потвърждават, че времето, което е 

отнело плащането на фактури много пъти е повлиявало върху паричния им поток. Най-

засегнати от забавянето на плащанията изглеждат най-големите дружества, участвали в 

проучването, следвани от средните по размер дружества. Голямото несъответствие между 

отговорите на представителите на икономическите оператори и възложителите, както и 

признанието, че забавените плащания оказват влияние върху паричните потоци на 

дружествата, изисква внимание от страна на възложителите. Забавянето на плащанията и 

проблемите с паричните потоци биха могли да се отразят негативно върху обществените 

поръчки, като доведат до забавяне на изпълнението на договорите и лошо качество. Тъй 

като редовните и навременни плащания биха могли да бъдат една от мерките за 

привличане на висококвалифицирани участници в обществените поръчки, възложителите 

следва да направят всичко възможно, за да подобрят своите процедури за вътрешна 

проверка и одобрение, да ускорят плащанията и наред с това да предприемат 

допълнителни стъпки за улесняване на платежния процес като приемане на 

електронни фактури, което е обичайна бизнес практика в България (вж. Препоръка 5). В 

допълнение към това, възложителите и особено големите възложители биха могли да 

помислят за интегриране/свързване на своите счетоводни системи с информационните 

системи, с които се упражнява мониторинг върху процеса на изпълнение на обществени 

поръчки98 (ако има такива), така че да могат да обменят информация. Това би могло да 

подобри мониторинга на изпълнението на договорите и да ускори процеса на плащане. 

Оказа се, че един от големите възложители в България - Агенцията за пътна 

инфраструктура, вече е въвела този подход. 

 

105. Що се отнася до електронното фактуриране, съгласно приетите неотдавна 

изменения на законодателството в областта на обществените поръчки, от 1 ноември 

2019 г. възложителите трябва да приемат и обработват електронни фактури, стига те 

да отговарят на изискванията на националното законодателство в областта на ДДС и на 

европейския стандарт за електронно фактуриране. По аналогичен начин, от 1 ноември 

2019 г. Платформата за електронни обществени поръчки ще позволява приемане и 

обработване на електронни фактури, а през януари 2021 г. ще се свърже с електронните 

системи за плащане. 

 

                                                 
98 Мярка, предложена от представители на бизнеса по време на дискусиите, организирани в рамките на проекта.  
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2.4.4 Разрешаване на спорове 

106. Подобно на редовните и своевременни плащания, наличието на надежден и 

ефективен от гледна точка на времето механизъм за разрешаване на спорове е една 

от предпоставките за привличане на икономическите оператори за участие в 

процедури по възлагане на обществени поръчки. Важно е споровете по договори за 

възлагане на обществени поръчки да се решават в определени срокове, като по този начин 

се спестяват разходи за всички страни и се гарантира навременната доставка на стоки и 

услуги. Според обратната информация, предоставена от възложителите, обикновено 

договорите предвиждат като първа стъпка фокусиране на усилията за разрешаване на 

спора по взаимно съгласие и като следваща стъпка - възможността за търсене на съдебно 

решение. Повечето от стандартните задължителни договори, публикувани на уебсайта на 

АОП, използват същия подход, но наред с това в бележка под черта се споменава 

възможността за арбитраж, без да се предоставят допълнителни подробности или да се 

предлага проектоклауза. Предложение за такава клауза обаче се съдържа в стандартните 

документи за някои видове строителни работи, които са задължителни за използване по 

три от оперативните програми99. 

 

107. Съгласно отговорите на проведената сред икономическите оператори анкета, 

50% от респондентите смятат, че процесът на разрешаване на спорове по време на 

изпълнението на договори за обществени поръчки е бил справедлив само в някои 

случаи, докато 4% твърдят, че в нито един случай процесът не е бил справедлив. 

Трябва да се отбележи обаче, че докато общият процент на отговорилите на повечето от 

въпросите в анкетата е висок, процентът на отговорилите на въпросите, свързани с 

разрешаването на спорове, е доста нисък. Тези нагласи по отношение на обществените 

поръчки отразяват едно по-широко общо недоверие в съдебната система в страната100 и 

извън нея101. Това трябва да бъде отчетено наред с разходите и времето, свързани с 

правното разрешаване на спорове. Като средство за привличане на висококачествени 

участници в процедурите за възлагане на обществени поръчки и намаляване на опасенията 

от липса на справедливост при разпределението на риска  възложителите следва на 

направят всичко по силите си за включване на алтернативни механизми за 

разрешаване на спорове в договорите за обществени поръчки, включително 

предоставяне на възможност икономическите оператори да избират предпочитания от тях 

вариант на етапа на подаване на офертите (вж. Препоръка 5). 

 

108. Освен доброволно уреждане, тези възможности биха могли да включват 

международен или вътрешен арбитраж, медиация, преговори на високо равнище и 

                                                 
99 http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1800365&_dad=portal&_schema=PORTAL 
100 Индекс за развитие на правосъдието на ЕС за 2018 г., стр. 41- 43, България е сред държавите-членки на ЕС с най-ниско 

възприятие за независимост на съдебната система както от страна на бизнеса, така и от широката общественост, вж. на 

Интернет страница: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2018_en.pdf   
101 Наличието на Механизъм за сътрудничество и проверка в областта на съдебната реформа. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1800365&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2018_en.pdf
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определяне на независими експерти (Каре 1). Всички гореспоменати механизми за 

разрешаване на спорове биха могли да бъдат алтернативен вариант на съдебните спорове 

в България, като се има предвид, че страната е подписала Нюйоркската конвенция за 

признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения от 1958 г.102, че е 

ратифицирала Европейската конвенция за външнотърговски арбитраж и Конвенцията за 

уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави, че има 

действащ закон за арбитража103 и опит във вътрешния арбитраж.104 

                                                 
102 http://www.newyorkconvention.org/countries 
103 Закон за международния търговски арбитраж (Държавен вестник, брой 60, август 1988 г.). 
104 Арбитражен съд към Българската търговско-промишлена палата  (БТПП), основана през 1897 г. и Арбитражен съд към 
Българската стопанска камара, учредена през 1999 година. 

http://www.newyorkconvention.org/countries
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Каре 2: Алтернативни механизми за разрешаване на спорове 

2.4.5 Управление на риска 

109. От всички организации от публичния сектор се изисква да приемат стратегии 

за управление на риска. 105 Стратегиите следва да се актуализират на всеки три години 

или в случай на значителни промени в рисковата среда, а контролните дейности за 

                                                 
105 Член 12 на Закона за финансово управление и контрол на публичния сектор, Държавен вестник, брой 21, 2006 г. 

Международен арбитраж 

Позволява разрешаването на спорове от независими арбитри на трети страни с неутрално 

местоположение, като по този начин се улеснява участието на чуждестранни кандидати в процедурите 

за възлагане на обществени поръчки. 

Вътрешен арбитраж 

Местни арбитражни съдилища/институции се използват за назначаване на арбитри. Важно е те да имат 

опит във вътрешния арбитраж и конкретно в областта на обществените поръчки и достъп до арбитри с 

разбиране на основните проблеми. Възможен вариант би било да се даде възможност на страните да 

избират арбитри и чуждестранни арбитри да могат да се назначават дори когато арбитражът е 

вътрешен.  

Преговори на високо равнище 

Тази опция предвижда първа точка на разрешаването на спорове да бъдат преговорите между ключови 

висши служители на всяка от страните. Счита се, че те вероятно ще успеят да видят по-голямата 

картина на текущите взаимоотношения и следователно  ще бъдат готови да търсят решения. Този род 

договорености обикновено са предназначени само да филтрират сериозните спорове от по-малко 

сериозните - поради това не са достатъчни като самостоятелно решение и ако не успеят следва да се 

търсят други форми на разрешаване на спорове. Тяхното предимство е, че са бързи, с ниски разходи, 

гъвкави по отношение на решенията и контрола на страните. 

Медиация  

Включва преговори с помощта на неутрална трета страна. Ролята на посредниците е да улеснят 

преговорите, без да изразяват мнение за позицията на всяка от страните. Медиацията  има предимствата 

на конвенционалните преговори, но може да помогне на страните да се отдалечат от укрепените си 

позиции и да постигнат по-лесно решения. Когато уреждането на спора стане  обвързващо, то заляга в 

договор. Това е незадължителна процедура, контролирана от страните и може да се окаже полезна при 

спорове, свързани с инфраструктурни проекти. 

Независимо експертно определение 

Популярен метод за разрешаване на спорове, отнасящи се до технически въпроси, е изготвяне на 

становище от експерт или експертна група. Решението може да бъде обвързващо или необвързващо, в 

зависимост от начина на изготвяне на договора. Този метод има предимството да бъде на сравнително 

ниска цена, да е бърз и опростен. Въпросите за изпълнението и дали съдилищата могат да се намесят, за 

да отменят решение в приемащата държава, трябва да бъдат отчетени. 

Примерни материали, разработени от Групата на Световната банка, са на разположение на: 

https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/legislation-regulation/framework-assessment/legal-

environment/dispute-resolution  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/legislation-regulation/framework-assessment/legal-environment/dispute-resolution
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/legislation-regulation/framework-assessment/legal-environment/dispute-resolution
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намаляване на риска следва да се анализират и актуализират най-малко веднъж годишно. 

Съгласно законодателството,106 „управлението на риска включва идентифициране, 

оценяване и контролиране на потенциални събития или ситуации, които могат да 

повлияят неблагоприятно върху постигане целите на организацията и е предназначено да 

даде разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати“. 

 

110. Извършеният на случаен принцип преглед на публикуваните онлайн 

стратегии за управление на риска разкри, че обичайна практика е всяко звено в 

рамките на дадена организация да идентифицира рисковете в своята собствена 

област на дейност, а обобщаването на идентифицираните рискове и приемането на 

мерки за тяхното смекчаване и контрол се извършва на централно ниво или от 

еднолично определено лице (в случай на малки организации), или от комисия с 

представители на различни специалисти от различни звена. Обобщената информация се 

резюмира под формата на регистър на риска, който се актуализира ежегодно. Регистърът 

на риска включва като минимум всички установени рискове, тяхната оценка, вече 

предприетите мерки за ограничаване на риска, остатъчния риск, планираните мерки за 

смекчаване, условията и отговорните звена/лица. 

 

111. Въпреки че някои от регистрите на риска включват идентифицирани рискове 

в областта на обществените поръчки, фокусът е поставен по-скоро върху и от гледна 

точка на финансовото управление и контрол. В този смисъл възприетият подход е по-

скоро догонващ по отношение на установените рискове, обръщайки специално внимание 

на укрепването на механизмите за вътрешен контрол и вътрешните правила, отколкото 

активно насочен към предвиждане и избягване на рисковете чрез приемане на мерки за 

подобряване на процеса на планиране и изпълнение. Освен това, в повечето случаи 

идентифицираните рискове са от по-общ характер, без акцент върху конкретни процедури 

с висока стойност и висока степен на риск, които ще се провеждат през съответната 

година. 

 

112. От друга страна, тъй като рисковете са специфични за различните по предмет 

и стойност обществени поръчки, препоръчително е да се разработят отделни 

регистри на риска за големите и сложни обществени поръчки на ранен етап от 

процеса на планиране на обществените поръчки. Важно е конкретната стратегия за 

всяка подобна обществена поръчка да идентифицира основните свързани с нея рискове и 

да гарантира, че отговорността ще бъде възложена на страната, която е най-подходяща за 

управление на тези рискове (вж. Препоръка 1). 

 

113. Що се отнася до цялостното управление на обществените поръчки, акцентът в 

законодателството, свързаните с него методически ръководства, вътрешните 

правила и тяхното практическо прилагане е по-скоро върху процеса на 

                                                 
106 Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Държавен вестник, брой 21, 2006 г. 
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администриране на поръчките (т.е. формалното управление като вътрешна 

административна организация и документиране), отколкото върху ефективността и 

управлението на взаимоотношенията. Отделянето на по-голямо внимание на последните 

области, включително на критичните фактори за успех, ключовите показатели за 

изпълнение, проактивното управление на риска и разрешаването на проблемите, би могло 

да подобри процеса на планиране, мониторинг и надзор на обществените поръчки, като по 

този начин се намали рискът от неуспех и се подобри изпълнението на договорите (вж. 

Препоръка 1). 

 

114. В това отношение следва да се обърне специално внимание на изчисляването 

на жизнения цикъл и свързаните с него договори, основаващи се на изпълнението. 

Изследванията107,108 показват, че подходът, използван за управление на договорите в 

такива случаи, трябва да бъде съвсем различен в сравнение с традиционното договаряне. 

При договорите, основаващи се на изпълнението, двете страни следват да работят много 

по-тясно, системата за мониторинг трябва да бъде рационална, надеждна и лесна за 

използване, а системата за налагане на санкции за неспазване на показателите за 

изпълнение трябва да е приложима. В допълнение, за да се управляват такива видове 

договори, възложителите трябва да имат капацитет да осъществяват активен и обективен 

надзор върху качеството и изпълнението и да следят за изпълнение на задълженията от 

страна на изпълнителя. 

 

115. По-активното управление на обществените поръчки, обаче, ще изисква нов набор 

от умения, както и подробно ръководство с добри практически примери. По-добро 

управление на договорите може да бъде постигнато чрез разработване на подходящи 

програми за обучение, които да бъдат определени като задължителна предпоставка 

за управление на някои видове договори, в зависимост главно от нивото на техния 

риск и тяхната стойност. По отношение на договорите с висок риск и висока стойност 

тези мерки биха могли да бъдат допълнени с минимални изисквания по отношение на 

опита и уменията на служителите по обществени поръчки (вж. Препоръка 4).  

 

116. Освен това е налице необходимост от допълнителни практически насоки 

относно управлението на договорите, със специален акцент върху различните видове 

обществени поръчки (напр. различни видове строителни работи - строителство и 

рехабилитация на пътища, строителство на сгради, проектиране, различни видове 

доставки като медицинско оборудване, храни, превозни средства, и услуги). 

 

                                                 
107 Lancelot, E. (2010 г.), Договори, основаващи се на изпълнението в пътния сектор: Към подобряване на ефективността 
при управлението на поддръжката и рехабилитацията. Документи за транспортния сектор, TP-31, Група на Световната 
банка.  
108 Ng, I.; Maull, R.; Yip, N., (2009 г.), Договори, основаващи се на резултатите, като двигател за мислене и доминираща 
логика в науката за услугите: доказателства от отбранителната промишленост, European Management Journal, 2009 г., 
том 27(6), стр. 377-387. 
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2.5. Организация за провеждане на процедури по възлагане 

обществени поръчки 

117. Видове възложители по стойност на възлагане и брой проведени процедури.  

Съгласно Регистъра на ОП, общият брой на регистрираните към момента 

възложители е близо 6 500. Анализът обаче показа, че само 2 344 възложители са били 

активни в периода 2013-2017 г. Половината от тях са имали съвсем малки като обща 

стойност обществени поръчки (под 100 000 лева годишно), което представлява едва 0.3% от 

общата стойност на възлагане. Възложителите с голям обем поръчки (над 10 милиона лева 

годишно) представляват едва 8% от общия брой възложители, но са отговорни за 82% от 

общите разходи за обществени поръчки (Таблица 9). По-малките възложители109 са имали по-

малък брой участници в процедурите по възлагане на обществени поръчки, като цяло са 

възлагали по-малки по размер пакети и много по-често са използвали процедури на 

договаряне в сравнение с по-големите възложители.110 

 
Таблица 9: Видове възложители по стойност на възлагане и брой процедури в %  

Вид на 

възложителя 

Брой 

възложители 

% от общия 

брой 

възложители 

% от  

стойността на 

възложените 

договори 

% от общия 

брой процедури 

Среден брой 

участници 

Много малък 1 074 45.82% 0.33% 8.64% 2 

Малък 651 27.77% 2.08% 14.16% 3 

Среден 200 8.53% 3.43% 8.55% 6 

Голям 231 9.86% 12.63% 19.72% 7 

Много голям 188 8.02% 81.53% 48.93% 8 

Общо  2 344 100.00%   100.00% 100.00% 7 

  

118. Това говори за наличието на голям потенциал за повишаване на 

ефективността, конкурентността и ефикасността на процеса за възлагане на 

обществени поръчки. Обобщаване на търсенето и използването на централни органи за 

покупки, съвместни обществени поръчки и рамкови споразумения биха могли да намалят 

административната тежест, да подобрят конкурентността и да спестят административни 

разходи. 

 

                                                 
109 За целите на настоящия доклад се приема, че много малки възложители са тези с обща стойност на възлагане от 500 
000 лева или по-малко за петгодишния период; малки възложители са тези с възлагане на стойност между 500 000 и 5 
милиона лева; средни възложители - между 5 и 15 милиона лева; големи възложители - между 15 и 50 милиона лева; и 
много големи възложители - с обща стойност на възлагането над 50 милиона лева за посочения петгодишен период. 
110 Според анализa на данните по Компонент 2 от Споразумението за консултантски усуги. . 
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2.5.1 Съвместно възлагане на обществени поръчки 

119. ЗОП позволява на двама или повече възложители да обединят усилията си за 

съвместно провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки. В тези 

случаи страните подписват споразумение, което урежда всички необходими финансови, 

технически и организационни въпроси, включително кои етапи от процедурата, ако има 

такива, възложителите ще провеждат самостоятелно и дали процедурата ще се изпълнява 

съвместно или един от възложителите ще я провежда от името на всички. Макар и да са 

рядкост, в България съществуват примери за подобни практики. Така например, седем 

общини са обединили усилията си за провеждане на открита процедура за обществен 

автобусен транспорт; Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията и Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са провели съвместно 

поръчка за получаване на техническа помощ; Българската академия на науките и свързани 

с нея агенции в страната са провели съвместно поръчка за възлагане на доставка на 

електроенергия; осем общини са се обединили за изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците. 

 

120. Данните показват, че съвместните обществени поръчки като процент от 

общия брой процедури за възлагане на обществени поръчки за отчетната 2013 г. в 

България възлизат на 1%.111 За периода 2015-2017 г. е постигнато увеличение от един 

процент. За сравнение, средно 9% от всички процедури в ЕС се провеждат съвместно от 

повече от двама възложители от публичния сектор, като съответните проценти за някои 

страни са както следва112: Малта – 27%, Великобритания - 26%, Ирландия - 23%, Италия и 

Финландия - 19%, Латвия - 15%, Унгария – 8% и Румъния - 1% през 2017 г. (Фигура 11). 

Макар че не всички продукти са подходящи за съвместно възлагане, имайки предвид 

опита на другите страни, възможности за подобрение съществуват. Особено като се имат 

предвид потенциалното намаляване на административните разходи, икономиите от 

мащаба и обменът на добри практики. 

                                                 
111 Европейска комисия, Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ (2016 г.), Преглед на състоянието на 
административния капацитет, системи и практики в целия ЕС с цел да се гарантира спазването и качеството на 
обществените поръчки, използващи средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), вж. на: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/public-
procurement/study/country_profile/bg.pdf 
112 Индекс на ЕС за единния пазар, вж. на Интернет страница: 
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/country_profile/bg.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/country_profile/bg.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm
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Фигура 11: Дял на процедурите за възлагане на обществени поръчки с повече от един публичен купувач 

 
Източник: Индекс на ЕС за единния пазар  

 

2.5.2 Централни органи за покупки 

121. Към момента в България са създадени три централни органа за покупки 

(ЦОП) – Дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“ в Министерството 

на финансите, Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор 

„Здравеопазване“ (в рамките на Министерството на здравеопазването) и Централен орган 

за покупки на Сдружението  на общините в Република България. Създаването на 

последните два органа бе сред целите на Стратегията за развитие на сектор обществени 

поръчки като инструмент за постигане на икономии от мащаба, икономии от гледна точка 

на време, човешки и финансови ресурси на възложителите и намаляване на риска от 

корупция. 

 

122. Централният орган за покупки в Министерството на финансите провежда 

първата процедура за електронно възлагане на обществени поръчки през лятото на 

2015 година. Системата за електронно възлагане на обществени поръчки се използва за 

събиране на информация за нуждите на клиентите, разработване на технически 

спецификации, покани за подаване на предложения, електронно подаване и оценяване на 

оферти, стартиране на мини-конкурси за изпълнители по рамкови споразумения, 

архивиране на документи и генериране на статистически данни. ЦОП отговаря за 

събиране на заявките, изготвяне на документите за обществена поръчки, провеждане на 

процедурите, включително и оценяване на офертите, подписване на рамкови 

споразумения и наблюдение на изпълнението. От клиентите се изисква да предоставят 

информация и определят членове на комисиите по оценяване, да провеждат мини-
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конкурси по рамкови споразумения, да сключват договори с доставчици, да управляват 

изпълнението на договорите и да координират дейността си с ЦОП. 

 

123. За периода 2013-2017 г. ЦОП е изразходвал 753 милиона лева за покупка на горива 

и нефт, електричество, пътувания, почистване, преводи и пощенски услуги, обзавеждане и 

офис оборудване. По отношение на конкуренцията, средният брой кандидати за всички 

проведени процедури е 4, при средно 2-ма кандидати за горива и петрол, 4-ма за 

туристически услуги, 6-ма за мебели и 11 за преводачески услуги.113 Макар повечето 

данни да са публични, те са публикувани в неудобен за аналитични цели формат. Нещо 

повече, годишните доклади за дейността на ЦОП не са обществено достъпни. 

 

124. Наред със споменатите по-горе стратегии за обществени поръчки, докладите биха 

могли да се използват като мощен инструмент за популяризиране на дейността на 

ЦОП, определяне и отчитане на цели, които са от голямо обществено значение като 

икономия на средства и ресурси, осигуряване на устойчивост (например намаляване на 

емисиите на парникови газове) и др., както и за споделяне на примери за успешна дейност. 

В същото време ЦОП би могъл допълнително да развие своя капацитет за активно 

идентифициране и насърчаване на възможностите за съвместни покупки, анализи на 

данни, пазарен анализ, стратегическо планиране и мониторинг и отчитане на 

резултатите. 

 

125. На 28 ноември 2016 г. ЦОП в Министерство на здравеопазването стартира 

първата открита процедура за подписване на рамково споразумение за възлагане на 

обществена поръчка за 900 фармацевтични препарата за близо 150 болници с оценка 

на разходите от 1.2 милиарда лева. Очакваното намаление на разходите е 20% главно 

поради значителните разлики в цените на лекарствата, доставяни на отделните болници. 

Поради обжалване процедурата е спряна през 2017 г., започната е отново в края на 

годината с преработени спецификации и е прекратена през май 2018 година. Твърди се, че 

основните причини за отмяна на процедурата са както недостатъци при нейното 

провеждане (промени в техническите спецификации), така и проблеми с платформата за 

електронно възлагане на обществени поръчки. След анализ на проблемите при 

предходните процедури, Министерството на здравеопазването планира да инициира нова 

електронна процедура, която да обхване всички необходими фармацевтични продукти и 

всички болници, които използват публични средства. През юли 2018 г. министерството 

стартира процедура за тестване на системата, за да провери отново нейното 

функциониране преди започване на процедурата. 

 

126. Първата процедура на ЦОП към Сдружението на общините в Република 

България стартира през 2017 г., но завършва без успех главно поради сложността 

както на нейния предмет – доставка на електроенергия, така и на местния пазар на 

                                                 
113 Първични данни от Регистъра на ОП, предоставени от АОП. 
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електроенергия по това време. През 2018 г. ЦОП предприема провеждането на няколко 

процедури, основно за услуги, включително процедура за доставка на електроенергия, 

която приключва успешно през юли същата година. Трябва да се отбележи обаче, че 

общините не са задължени да използват услугите на ЦОП и ако желаят да се възползват 

от рамковите споразумения, трябва да заплатят между 1% и 3% от общата стойност на 

всеки договор, сключен с един изпълнител, което изглежда доста висока транзакционна 

цена предвид факта, че тези разходи обикновено варират между 0.75% и 1%. Това 

изправя ЦОП пред големи трудности в усилията да убедят общините да изразят 

интерес към участие в рамкови договори. 

 

2.5.3 Използване на рамкови споразумения 

127. Макар рамковите споразумения (РС) да са основен инструмент на ЦОП, този 

подход може да се използва и от отделни възложители, както и от групи възложители. 

Прилагането на този инструмент би могло да повиши ефективността и ефикасността 

на процеса на възлагане на обществени поръчки чрез намаляване на 

административните разходи, осъществяване на икономии от мащаба и позволяване 

на известно ниво на гъвкавост. По дефиниция РС е „споразумение, сключено между 

един или повече възложители и един или повече изпълнители с цел да се определят 

условията на поръчките, които ще бъдат възложени през определен период, включително 

относно цените, а при възможност - и предвидените количества“.114 В България 

публичните възложители на обществени поръчки могат да сключват рамкови 

споразумения за период от максимум 4 години, докато секторните възложители могат да 

сключват такива споразумения за максимален срок от 8 години. Сключването на рамкови 

споразумения за по-дълъг период е възможно при изключителни случаи и по причини, 

свързани с предмета на рамковото споразумение. В такива случаи възложителят следва да 

отрази конкретните мотиви в обявлението. 

 

128. Трябва да се отбележи обаче, че РС не са подходящи за всички видове 

обществени поръчки. Те изискват квалифициран и опитен персонал в областта на 

обществените поръчки и повече внимание и усилия на етапите на планиране и 

управление на договорите. 

 

129. През периода 2013-2017 г. общата стойност на РС е под 0.8% от общата 

стойност на разходите за обществени поръчки за посочения период. Повечето рамкови 

споразумения са за петролни продукти, горива и други източници на енергия (58%), 

следвани от доставка на полицейски униформи (8%), хартия (7%), услуги по ремонт и 

поддръжка (4%), телекомуникационни услуги , радио, телевизия, комуникации и свързано 

с тях оборудване, и разрушителни работи (4%), подготовка на площадки и разчистване 

(2%). 

                                                 
114 Член 81 от ЗОП. 
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130. От друга страна анализът, извършен по Компонент 2 на Споразумението за 

консултантски услуги показва, че приблизително 32% от общия размер на разходите за 

обществените поръчки за периода 2013-2017 г. (16.3 милиарда лева) са били подходящи за 

обединяване на търсенето и използване на рамкови споразумения. Това са 40 категории 

обществени поръчки с висока стойност, но с нисък риск, като доставка на петрол, 

въглища и нефтопродукти, моторни превозни средства, горива, мебели, компютърно 

оборудване и консумативи, хранителни продукти и др. Съгласно същия анализ, 

съществува голяма възможност за подобрение, тъй като РС са били използвани само 

за 2% от категориите, считани за подходящи за прилагане на този инструмент през 

горепосочения период. В този смисъл използването на ЦОП на централно и местно 

равнище за обединяване на търсенето и стимулиране на конкуренцията би могло да 

доведе до огромни икономии от мащаба, като по този начин се постигне максимално 

намаляване на разходите.  
 

2.5.4 Устойчиви обществени поръчки 

131. Макар и очевидно важни, разходите и свързаните с тях икономически съображения 

не са единственият ключов аспект на съвременните обществени поръчки. Признати като 

потенциален стратегически инструмент за постигане на ключови политически цели 

от правителствата, обществените поръчки се опитват да насърчават иновациите, 

социалната отговорност и опазването на околната среда, търсейки едновременно с 

това баланс между цена и качество, като по този начин гарантират устойчивост на 

постигнатите резултати.115 Устойчивото възлагане на обществени поръчки често е тясно 

свързано с подхода за изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл, описан по-горе в 

раздел 2.3.7. 

 

132. Една от целите на политиката, която си поставя националното законодателство в 

областта на обществените поръчки, е засилване на социалното приобщаване на хората 

с увреждания чрез запазване на обществени поръчки за определени стоки и услуги116, 

предназначени за възлагане на специализирани предприятия, кооперации на хора с 

увреждания или стопански организации, които работят за социалната и професионална 

интеграция на хора с увреждания или лица в неравностойно положение. До участие в 

запазени обществени поръчки се допускат само субекти, чийто списъчен състав включва 

минимум 30 на сто хора с увреждания или лица в неравностойно положение. Други 

субекти могат също да участват в процедури за възлагане на запазени обществени 

поръчки, но техните оферти се разглеждат само ако няма предложения от специализирани 

                                                 
115 Дефиницията за устойчиви обществени поръчки съгласно ЕК е следната: „Устойчивото възлагане на обществени 
поръчки е процес, чрез който публичните власти се стремят да постигнат подходящ баланс между трите стълба на 
устойчивото развитие - икономическо, социално и екологично - при доставката на стоки, услуги и строителни работи на 

всички етапи от проекта“, достъпно на Интернет страница: http://ec.europa.eu/environment/gpp/versus_en.htm 
116 Член 12 на Закона за обществените поръчки. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/versus_en.htm


    
 

76 
Проект BG05SFOP001-2.008-0001 „Преглед и оценка на системата за обществени поръчки в България“ се осъществява с 

финансова подкрепа по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд  

 

предприятия или кооперации на хора с увреждания, които отговарят на законовите 

изисквания. 

 

133. Министерският съвет, по предложение на министъра на труда и социалната 

политика, трябва да определи списъка на стоките и услугите и програмите за защитена 

трудова заетост, които отговарят на условията за запазени обществени поръчки. Макар в 

момента да липсват такива програми, списъкът съдържа 117 стоки и услуги.117 Според 

информация, предоставена от представители на Министерството на труда и социалната 

политика, списъкът е разработен в съответствие с националните политики за социална 

интеграция след анализ на капацитета на регистрираните специализирани 

предприятия. Списъкът е разработен от междуведомствена работна група, включваща 

представители на Министерството на труда и социалната политика, организациите на хора 

с увреждания и Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. 

 

134. По аналогичен начин в Стратегията за развитие на сектора на обществените 

поръчки за периода до 2020 г. и планът за нейното изпълнение е включена дейност, 

имаща за цел насърчаване на зелени обществени поръчки като част от усилията за 

опазване на околната среда. Залегналите в Стратегията стъпки в тази област се 

основават на опита от прилагането на Плана за зелени обществени поръчки (2012-2014 г.). 

Планът, разработен съвместно с Министерството на околната среда и водите и Агенцията 

за енергийна ефективност, дава практически указания за възлагане на зелени обществени 

поръчки, насърчава използването на екологични критерии и определя задължителни за 

възложителите цели до 2014 година. Посочените цели определят минималния годишен 

дял в проценти на зелените обществени поръчки от общия брой на възлаганите 

обществени поръчки за конкретни продуктови групи. 

 

135. Планът за зелени обществени поръчки, макар и добре разработен, с ясни 

показатели и редовни шестмесечни доклади от мониторинга, не е актуализиран. 

Липсата на ясно формулирани продуктови групи, които правителството има интерес, 

ресурси и капацитет да развива, е определена от АОП като основна причина за неуспеха 

на плана. Освен това, възложителите очевидно са имали нужда от по-подробни указания и 

обосновки, за да разберат концепцията за зелени обществени поръчки и да я приемат. 

 

136. С цел да ускори развитието на зелените обществени поръчки, АОП инициира 

проект по Българско-швейцарската програма за сътрудничество за проучване и 

прогнозиране на потенциала на националния пазар на зелени обществени поръчки, 

разработване на списък с продуктови групи, подходящи за зелени поръчки, както и 

изготвяне на практическо помагало за тяхното възлагане, което е включено в Плана за 

действие към Стратегията за развитие на сектор обществени поръчки. Предвидените 

                                                 
117 Списъкът е публикуван на уебсайта на АОП: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/spisatzi/591_1.pdf 

 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/spisatzi/591_1.pdf
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дейности са изпълнени през 2018 г., като предстои изготвеното помагало да бъде 

разпространено. 

 

137. На практика, както разкриха проведените с възложители интервюта, макар и да са 

използвали техническите спецификации за някои видове стоки и услуги, разработени от 

АОП съвместно с Агенцията за енергийна ефективност118, в повечето случаи те не са 

инициирали самостоятелно зелени обществени поръчки. Това се дължи основно на факта, 

че възложителите считат, че пазарът в България за такива стоки и услуги не е 

достатъчно развит и освен това имат известни притеснения относно по-високите 

договорни цени на зелените поръчки. Някои от тези опасения вероятно биха могли да 

бъдат обяснени с информацията, споделена в рамките на проведеното съгласно 

Споразумението за консултантски услуги проучване. 54% от респондентите определят 

загрижеността си по отношение на тълкуването от страна на външните органи за 

предварителен и/или последващ контрол като основна бариера пред възлагането на 

устойчиви обществени поръчки. Другите бариери са отразени в долната Таблица 10.  

 
Таблица 10: Бариери пред възлагането на устойчиви ОП – анкета сред възложителите 

Варианти на отговор (възможност за повече от един отговор) % на отговорите 

Опасения относно тълкуването от страна на външните органи за предварителен и 

последващ контрол  
54% 

Ограничени бюджети 35% 

Времеви ограничения 29% 

Липса на разбиране за устойчивост на ОП 24% 

Ограничено пазарно предлагане на устойчиви продукти/услуги 24% 

Опасения за по-високи разходи 23% 

Липса на нужните умения 21% 

Съществуващи вътрешни политики 15% 

Подкрепа от висшето ръководство 13% 

Подкрепа от вътрешните отдели 5% 

Друго (моля уточнете) 2% 

 

                                                 
118 Указания за прилагане на изискванията за енергийна ефективност и икономии на енергия при закупуване на 
оборудване и превозни средства и закупуване и/или отдаване под наем на сгради с високи показатели за енергийна 
ефективност, за свеждане до минимум на разходите за техния жизнен цикъл (тези инструкции са отменени), вж. на: 
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1450254&_dad=portal&_schema=PORTAL 

 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1450254&_dad=portal&_schema=PORTAL
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138. Освен това, според информацията, предоставена по време на интервютата, 

изглежда липсва обратна връзка за проследяване успеха на политиките за опазване 

на околната среда и социалното приобщаване и тяхното прилагане в областта на 

обществените поръчки. 

 

139. Гореизложеното показва, че за постигане на напредък при възлагането на 

устойчиви обществените поръчки ще са нужни подробни методически указания, 

широко обучение и насърчаване на възложителите да използват този подход, в 

съчетание с разработването на ключови показатели за изпълнение с цел 

проследяване на напредъка и измерване на успеха на съответните политики. Това 

следва да бъде допълнено от съгласуване на подхода и тълкуването на нормативната 

уредба между различните контролни органи (вж. Препоръка 6). 
 

2.5.5 Електронно възлагане на обществени поръчки 

140. Електронната платформа за обществените поръчки (ЕПОП) е комплексна и 

надеждна платформа, предоставяща широк набор от функционалности за 

провеждане на електронни обществени поръчки, вариращи от регистрация на 

възложители (Е-регистър) до електронно плащане (Е-плащане). Поради закъснения в 

процеса на възлагане на обществената поръчка и с цел да се осигури време за регистрация 

в системата и обучение за нейното използване, изпълнението на Етап I ще се осъществи 

през 2019 година. Внедряването на платформата е планирано да се извършва постепенно, 

за да се позволи плавен преход към новия начин на провеждане на обществени поръчки, 

включително чрез поетапна регистрация на всички потребители и интензивно обучение. 

Предвижда се настоящата и бъдещата система да работят паралелно, за да се гарантира 

финализиране на текущите процедури по възлагане на обществени поръчки като се 

използва съществуващият софтуер, докато новите процедури се публикуват и обработват 

на новата платформа. 

 

141. Всички участници в процеса - възложителите, икономическите оператори, 

контролните органи, органите по обжалване, АОП, ще бъдат регистрирани в 

системата и ще имат достъп до определени функционалности и права в зависимост 

от техните законоустановени функции. Платформата ще събера цялата информация за 

процеса на възлагане на обществени поръчки - от планиране на нуждите до подписване 

и управление на договори и рамкови споразумения. Ще бъде въведен интерфейс с 

Търговския регистър, като данни ще бъдат обменяни и с редица други важни регистри, за 

да се улеснят ползвателите и се гарантира спазване на принципа, че информацията се 

въвежда еднократно и се съхранява на едно място, като се използва при необходимост. 

След като електронното управление в България бъде доразвито, системата ще стане част 

от държавния хибриден частен облак и ще се превърне в един от важните регистри за 

първични данни в държавната администрация. 
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2.6. Пазар на обществените поръчки 

2.6.1 Ключови сектори 

142. Липсва категорична оценка за стойността на разходите за обществени поръчки. 

Съгласно анализа, извършен по Компонент 2 от Споразумението за консултантски услуги, 

годишната стойност на обществените поръчки119 в България през периода 2013-2017 

г. варира от 12.5 милиарда лева в началото до 7 милиарда лева в края на периода 
(Фигура 12). Достигането  на върхови стойности през отчетната 2013 година съвпада с 

края на програмния период на фондовете на ЕС (2007-2013 г.) и провеждането на 

парламентарни избори в страната. Тенденцията за намаляване на общата сума на 

разходите за обществени поръчки е довела до сходен, но не толкова рязък спад в общия 

брой процедури по възлагане на обществени поръчки (29% намаление на обема спрямо 

11% намаление на броя на процедурите). Ще е необходим допълнителен анализ, който да 

установи дали това е довело до нарастване на административните разходи за обществени 

поръчки, особено през 2017 година. Друго измерване, използващо стойността на 

сключените договори съгласно Регистъра на обществените поръчки, показва по-малък 

спад на стойността - от 8.7 млрд. лева през 2013 г. на 7.7 млрд. лева през 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 Анализът на данните, използван в този раздел, е направен в рамките на изпълнението на Компонент 2 на 

Споразумението за КУЗ. Източник на данните е Регистърът на ОП, включително конвертиране на чуждестранни 

валути и по-нататъшни корекции за инфлация.  
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Фигура 12: Стойност на обществените поръчки и брой на проведените процедури 

  
 

143. Най-висок дял от разходите за обществени поръчки е съсредоточен в 

областите, в които се намират петте най-големи градове на България (Фигура 13). 

Общият размер на стойността на възложените обществени поръчки за целия петгодишен 

период в София-град възлиза на 10.977 милиарда лева (21.9% от общия обем за страната), 

а в област Разград – на 354 милиона лева (0.71%). 
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Фигура 13: Разходи за обществени поръчки по области 

 

 
 

144. От гледна точка на основния предмет на договорите за обществени поръчки, 

най-много са средствата, изразходвани за строителни работи, следвани от 

медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лична хигиена и 

енергийни източници (включително петролни продукти, електричество и горива) – 

тенденция, която е валидна и се запазва през целия разглеждан период - 2013-2017 година 

(Фигура 14). В този смисъл анализът на данните показва, че само 7% или 61 от 852 

категории продукти представляват 80% от общата стойност на доставките за периода 

2013-2017 година. Обобщение на категориите с висока стойност на възлагане и голям 

брой проведени процедури през посочения период, както и основните характеристики на 

съответните ключови сектори, са представени в Таблица 11. 
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Фигура 14: Обществени поръчки по стойност и предмет на възлагане  

  
 
Таблица 11: Обществени поръчки с висока стойност и голям брой процедури 

Продуктова  

категория 

Обща 

стойност на 

възложените 

поръчки/в 

млрд. лева 

Брой 

доставчи

ци  

Брой 

възложите

ли 

Брой 

процедури 

Брой 

участници 

(средно) 

Размер на 

поръчка 

(средно)/в лева 

Строителни и 

рехабилитационни 

работи и гражданско 

строителство  

9.20 1 738 544 3 686 4 683 713 

Строителство 6.25 2 136 607 3 664 4 613 950 

Фармацевтични 

продукти 
4.34    345 251 2 002 18 347 884 

Медицинско оборудване 3.03    490 244 1 941 19 343 953 

Горива 2.96    452 964 2 975 2 165 422 

Моторни превозни 

средства  
1.62     308 321 982 2 258 568 

Офис машини, 

оборудване и 

консумативи 

0.27    243 314 904 4 79 144 
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145. Като цяло средният брой участници в процедурите за възлагане на 

обществени поръчки и най-често използваният размер на възлаганите пакети в тези 

категории са на сравнително добро равнище. Данните за доставки на моторни превозни 

средства обаче сочат, че тази категория е доста подходяща за рамкови споразумения и 

биха могли да се възползват от икономии от мащаба чрез обобщаване на търсенето, като 

по този начин се намали броят на провежданите процедури и административната тежест и 

се привлекат повече участници. Както вече бе споменато по-горе, рамковите 

споразумения са крайно недостатъчно използвани през разглеждания период и в 

това отношение са налице големи възможности за подобрение. Използването на 

централизирания орган за покупки в сектора на здравеопазването и на рамкови 

споразумения би могло да подобри ефикасността на доставките на фармацевтични 

продукти и медицинско оборудване. 

 

146. В зависимост от тяхната стойност и сложност/риск при възлагане, различните 

категории  доставки/услуги, които са били предмет на обществени поръчки през 

разглеждания период, могат да бъдат разделени на четири основни групи (Фигура 

15):   

i. Група A - ниска стойност и нисък риск (6% от общата стойност на 

възложените обществени поръчки, 146 категории продукти) 

ii. Група Б - висока стойност и нисък риск (32% от общата стойност на 

възложените обществени поръчки, 40 категории продукти) 

iii. Група В - ниска стойност и висок риск (3% от общата стойност на възложените 

обществени поръчки, 76 категории продукти) 

iv. Група Г - висока стойност и висок риск (59% от общата стойност на 

възложените обществени поръчки, само 23 категории продукти). 
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Фигура 15: Обществени поръчки по ниво на риск/сложност и стойност 

Висока 
стойност

Висок риск

Нисък риск 
и стойност

Висок риск, ниска стойност
Обща стойност: 1.8 млрд. лева (3%)
76 категории
Примери: пакети за бизнес транзакции и персонален
бизнес софтуер, здравни и социални услуги,
обучителни услуги.
Стратегия: намаляване на риска при доставките чрез 
намаляване на административната тежест, стремеж 
към дългосрочни договори, търсене на алтернативи. 

Висок риск, висока стойност
Обща стойност: 30.2 млрд. лева (59%)
23 категории
Примери: медицинско и минно оборудване, услуги по
разследвания и осигуряване на сигурността.
Стратегия: изграждане на силни партньорства чрез 
насърчаване на конкуренцията и обобщаване на 

търсенето за постигане на икономии от мащаба.

Нисък риск, ниска стойност
Обща стойност: 3.1 млрд. лева (6%)
146 категории
Примери: облекло, кожи и текстил, административни
услуги и услуги в селското стопанство.
Стратегия: намаляване на транзакционните разходи,
организиране на процедурите за възлагане на
обществени поръчки по опростен и лесен начин.

Нисък риск, висока стойност
Обща стойност: 16.3 млрд. лева (32%)
40 категории
Примери: петрол, въглища и нефтопродукти, моторни
превозни средства, горива, мебели, компютърно
оборудване и консумативи, хранителни продукти.
Стратегия: максимално намаляване на разходите чрез
насърчаване на конкуренцията и обобщаване на
търсенето за постигане на икономии от мащаба.

 
 

147. Група A включва рутинни обществени поръчки с ниска стойност и нисък риск. 

Тази група съдържа 146 категории, вариращи от облекла, кожи и текстилни тъкани до 

административни услуги и услуги в селскостопанския сектор, с обща стойност на 

възлагане от 3.1 милиарда лева, представляващи 6% от общия размер на разходите за 

обществени поръчки през разглеждания период. Като се има предвид нейния обем и 

сложност, препоръчително е процедурите по възлагане на тези обществени поръчки да 

бъдат организирани по опростен и неизискващ особени усилия начин, за да се намалят 

транзакционните разходи. 

 

148. Група Б представлява 32% от общия размер на разходите за обществени поръчки 

за посочения период (16.3 милиарда лева) и включва 40 категории продукти с висока 

стойност и нисък риск като петрол, въглища и нефтопродукти, моторни превозни 

средства, горива, мебели, хранителни продукти и др. За тази група е много важно да се 

насърчи конкуренцията и да се постигнат икономии от мащаба, като по този начин се 

постигнат максимална икономия на разходи. Трябва да се помисли за обединяване на 

търсенето и използване на рамкови споразумения. Важна роля в това отношение могат да 

играят централните органи за покупки (ЦОП) както на централното правителство, така и 

на Сдружението на общините в Република България. 

 

149. Група В се състои от обществени поръчки с висок риск и ниска стойност, 

обхващащи 76 категории продукти, включително пакети за бизнес транзакции и 

персонален бизнес софтуер, проектиране и изпълнение на научноизследователска и 

развойна дейност, здравни и социални услуги, услуги за обучение и др., които 
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представляват 3% от общата възложена стойност или 1.8 млрд. лева. Тъй като тези 

категории продукти са сложни, но с относително ниска стойност, доставчиците се 

нуждаят от допълнителни стимули за участие в обществените поръчки. При тази група 

подходът трябва да бъде намаляване на административната тежест за подготовка на 

офертите, стремеж към сключване на дългосрочни договори и едновременно търсене на 

алтернативни решения с основна цел намаляване на риска при доставките. Цената не 

следва да бъде основен фактор при възлагане на тези категории обществени 

поръчки. Изготвянето на индивидуални стратегии за всяка отделна категория от 

тази група е силно препоръчително. 

 

150. Група Г е най-сложна от всички групи, тъй като включва обществени поръчки с 

висока стойност и висок риск, които представляват 59% от общата възложена стойност и 

обхващат само 23 категории продукти, вариращи от медицинско и минно оборудване до 

услуги по разследвания и осигуряване на сигурността. Тези категории заслужават 

повече ресурси и персонализирани стратегии за възлагане на обществени поръчки, 

за да се постигнат максимални резултати. При тази група стриктното контролиране 

на доставчиците и внимателното управление на цените са също толкова важни, 

колкото и изграждането на силни партньорства с доставчиците. 
 

151. По отношение на нивото на изискваните умения, горните групи могат да бъдат 

разделени по следния начин: Група А, за която са достатъчни общи административни 

умения; Група Б, за която се изисква високо ниво на умения за възлагане на 

обществени поръчки, за да се обедини търсенето и да се осигури успешно възлагане, 

управление и наблюдение на договорите; и групи В и Г, за които се изисква високо ниво 

на технически умения и умения за възлагане на обществени поръчки за изготвяне и 

изпълнение на индивидуални стратегии за всяка обществена поръчка (Фигура 16). 
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Фигура 16: Обществени поръчки по ниво на риск/сложност и стойност и изисквано ниво на умения   

Висока 
стойност

Висок риск

Нисък 
риск и 
стойност

Висок риск, ниска стойност

Изисквано ниво на умения:
високо ниво на технически умения и умения за 

възлагане на обществени поръчки

Стратегия: намаляване на риска при доставките чрез 
намаляване на административната тежест, стремеж 
към дългосрочни договори, търсене на алтернативни 
решения. 

Висок риск, висока стойност

Изисквано ниво на умения:
високо ниво на технически умения и умения за 

възлагане на обществени поръчки

Стратегия: изграждане на силни партньорства чрез 
насърчаване на конкуренцията и обобщаване на 

търсенето за постигане на икономии от мащаба.

Нисък риск, ниска стойност

Изисквано ниво на умения:
общи административни умения 

Стратегия: намаляване на транзакционните разходи,
организиране на процедурите за възлагане на
обществени поръчки по опростен и лесен начин.

Нисък риск, висока стойност

Изисквано ниво на умения:
високо ниво на умения за възлагане на 

обществени поръчки

Стратегия: максимално намаляване на разходите чрез
насърчаване на конкуренцията и обобщаване на
търсенето за постигане на икономии от мащаба.

 
 

152. Макар че продуктите от Група А могат лесно да бъдат закупени на местно равнище 

и че страната е положила основите за закупуване на продукти от Група Б (т. е. вече са 

създадени три ЦОП), все още е налице необходимост от по-задълбочен анализ по 

отношение на продуктите от групи В и Г. Този анализ следва да се съсредоточи върху 

наличния и необходимия капацитет (както технически, така и в областта на 

обществените поръчки) в рамките на правителството и органите на местно 

самоуправление, както и върху необходимите допълнителни ресурси за възлагане на тези 

категории обществени поръчки по най-добрия възможен начин. 

153. В допълнение към посочените по-горе мерки и по-специално тези за категориите 

обществени поръчки от групи В и Г, възложителите следва да обмислят възможността 

за ангажиране с икономическите оператори на възможно най-ранен етап от процеса 

на възлагане на обществени поръчки. 

 

2.6.2 Взаимодействие с икономическите оператори 

154. Ангажирането на ранен етап на икономическите оператори се счита за 

благоприятно както за възложителите, така и за изпълнителите на обществени 

поръчки. Използвайки този механизъм, възложителите събират информация относно 

пазара, наличния капацитет у икономическите оператори, наличните продукти, услуги и 

нови технологии, степента на конкуренция и реалните разходи за възлагане на обществени 
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поръчки и получават обратна връзка от икономическите оператори относно 

осъществимостта, устойчивостта и възможните новаторски решения по отношение на 

планираните обществени поръчки. От своя страна икономическите оператори повишават 

доверието си във възложителите, имат възможност да предлагат по-добри решения както 

по отношение на стоките и услугите, така и по отношение на използвания подход за 

възлагане на обществени поръчки и да коментират предварително рисковете и 

възможните мерки за смекчаване на последиците от тях.  

 

155. Опитът на други страни120 показва, че участието на различни заинтересовани 

страни както от публичния, така и от частния сектор в насърчаването на този 

процес може да доведе до иновации и развитие на нови пазари и продукти. 

Съществуват различни начини за ангажиране на икономическите оператори, които могат 

да включват: 

 Преди започване на процедура за възлагане на обществена поръчка: 

публикуване на годишните планове за обществени поръчки; подаване на 

искане за информация; разпространяване на въпросници (онлайн или по 

телефона); публикуване на проектодокументация за обществена 

поръчка/проект на техническа спецификация/проект на очакваните резултати и 

търсене на обратна връзка от съответния отрасъл; организиране на среща преди 

стартирането на обществената поръчка; организиране на  семинар преди  

стартирането за представяне на съществуващите пазарни решения; опит за 

получаване на честна обратна информация от икономическите оператори 

относно минали и планирани бъдещи поръчки чрез използване на независим 

посредник (например неправителствена организация); посещаване на работни 

семинари на отрасъла; срещи със сдружения в отрасъла. 

 След подписване на договора: уведомяване на неспечелилите обществената 

поръчка участници за резултата от процедурата по възлагане на обществената 

поръчка; търсене на обратна информация от неуспелите участници относно 

провеждането на процедурата за възлагане на обществена поръчка; 

публикуване на редовни актуализации относно процеса на изпълнение на 

договора. Независимо от използвания механизъм, ангажирането на 

участниците на пазара следва да се извършва по справедлив и прозрачен начин, 

без да се облагодетелстват или пренебрегват групи или отделни икономически 

оператори. 

С цел насърчаване на иновациите, увеличаване на доверието и участието на 

икономическите оператори в процедурите за възлагане на обществени поръчки, е налице 

необходимост от насърчаване на използването на различни методи за проактивно 

ангажиране на публичния сектор и разработване на подробни методически указания 

                                                 
120 Вж. например Норвежката програма за развитие на отношенията с доставчициге, на Интернет страница: 

http://innovativeanskaffelser.no/about/ 

http://innovativeanskaffelser.no/about/
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за възложителите, включително документи за отразяване процеса на ангажиране по 

прозрачен начин. Участието на различни заинтересовани страни както от публичния, 

така и от частния сектор в насърчаването на процеса би могло да доведе до иновации и 

развитие на нови пазари и продукти (вж. Препоръка 6). 
Каре 3: Взаимодействие с икономическите оператори 

 

2.6.3 Достъп до пазара на обществени поръчки и насърчаване на МСП  

156. Стимулиране на участието на МСП в процеса на възлагане на обществени 

поръчки. Новото законодателство в областта на обществените поръчки има за цел да 

насърчи участието на МСП в процедурите за възлагане на обществени поръчки чрез 

прилагане на следните мерки: 

 по-рационализирани и опростени процедури за възлагане на обществени 

поръчки, особено при поръчки под праговете на ЕС; 

 задължително използване на ЕЕДОП; 

 предвиждане на използването на електронни обществени поръчки, което да 

доведе до намаляване на административната тежест (включително по-ниски 

административни разходи за всички участници в процеса на възлагане), както и 

Пример за иновативни обществени поръчки - комбинация от ангажиране с икономически оператори и съвместни 

обществени поръчки (Норвегия) 

 

Националната програма за развитие на отношенията с доставчиците има за цел да ускори иновациите и намирането 

на иновативни решения, както и да създаде нови пазарни възможности за тези иновации. Програмата обединява 

публични възложители  със сходен дневен ред и предизвикателства. Техните нужди се картографират съвместно и 

след като бъдат ясно идентифицирани и дефинирани, представители на пазарния сектор и съответните доставчици 

биват поканени за диалог за търсене на решения чрез съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки. 

Предоставя се информация за нуждите и функции, вместо да се изискват предварително дефинирани решения и се 

обсъждат варианти как най-добре да се постигнат поставените цели. Съвместното възлагане на поръчки помага на 

пазара да вижда по-ясно потенциала за серийно производство. Програмата подпомага няколко съвместни 

инициативи за обществени поръчки в областта на здравеопазването, цифровизацията и справянето с изменението на 

климата. 

Програмата е продукт на  сътрудничество на следните организации, представляващи както публичния, така и 

частния сектор: 

* Difi (Агенция за публично и електронно управление) предоставя подкрепа за разработването на подходящи 

инструменти и насоки за обществените поръчки като цяло и по-специално за иновативни обществени поръчки. 

* Норвежката асоциация на местните и регионалните власти (KS) е връзката с местните и регионалните власти, 

която стимулира участниците в иновативни обществени поръчки както и системно споделяне на поуките, извлечени 

от различните форуми. 

* Конфедерацията на норвежките предприятия (NHO) е връзката с участниците в частния сектор. Секретариатът на 

програмата се домакинства от NHO, която осигурява пряк достъп до съответните доставчици в конкретни сектори. 

* Innovastion Norway (IN) е инструмент на норвежкото правителство за иновации и развитие на норвежките 

предприятия и промишленост. Чрез него се предоставя подкрепа на компаниите да развиват своите конкурентни 

предимства и иновациите. 

* Съветът за научни изследвания на Норвегия (FR) служи като главен консултативен орган на държавните органи по 

въпросите на политиката за научни изследвания. 
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на допълнителна гъвкавост и оптимизиране на процедурите за възлагане, 

насочени към подобряване на бизнес средата; 

 изискване от възложителите да разделят договорите за обществени поръчки на 

обособени позиции, което да ги прави по-достъпни за МСП; 

 определяне на лимити по отношение на изискуемия оборот, като по този начин 

се даде възможност на повече МСП да участват; 

 отпадане на възможността възложителите да изискват гаранции за участие в 

процедурите за възлагане на обществени поръчки и предоставяне на по-голяма 

гъвкавост по отношение на гаранциите за изпълнение на договорите121, които 

могат да бъдат под формата на банкова или застрахователна гаранция или 

парични средства, като изборът на конкретната форма е изцяло в ръцете на 

участника; 

 възможност за извършване на преки плащания от възложителите на 

подизпълнители;  

 

157. Данните за отчетната 2017 г. показват, че в сравнение с други държави-членки на 

ЕС, България е малко над средното по брой МСП - изпълнители на обществени поръчки 

(Фигура 17). 

 
Фигура 17: МСП-изпълнители на обществени поръчки, 2017 г.  

 
Източник: Индекс на ЕС за единния пазар 

 

158. Интервютата „лице в лице“, допълнени с обратната информация от проучванията, 

помогнаха за идентифициране на следните допълнителни мерки, които биха могли да 

                                                 
121 Законодателството дава възможност за гъвкавост в това отношение – избраният изпълнител може да избира между 
три различни вида гаранции.  
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бъдат разгледани за улесняване на достъпа на МСП до местния пазар на обществени 

поръчки (вж. Препоръка 6): 

 Ангажиране на МСП на ранен етап от процеса на възлагане на обществени 

поръчки чрез публикуване на годишни планове за възлагане на обществени 

поръчки, организиране на срещи преди подаването на оферти с цел изясняване 

на изискванията, провеждане на специализирани обучения по обществени 

поръчки, предоставяне на детайлна информация за най-често допусканите 

грешки от страна на неуспелите участници; 

 По-нататъшно опростяване на процеса на възлагане на обществени 

поръчки чрез използване на стандартизирана документация, избягване на 

непропорционални технически и финансови изисквания, както и осигуряване на 

възможност за съвместно изпълнение на тези изисквания, въз основа на 

информация за добри практики, събирана и актуализирана от АОП, провеждане 

на широкообхватно обучение, подходящо за потребители с различни нива на 

компютърни умения за по-широко използване на платформата за електронни 

обществени поръчки; съкращаване на сроковете за одобряване и изплащане на 

фактури. 

 Подобряване на управлението на договорите чрез оптимизиране на 

процедурите за одобряване и съкращаване на времето за изплащане на 

фактурите. 

 

Тези мерки допълват мерките, посочени в Глава 5. 

 

2.7. Заключения 

159. Солидната правна структура е съчетана с добро ръководство, което обаче е 

фокусирано основно върху съответствието и изпълнението на „тръжната“ фаза на 

процедурата за възлагане на обществени поръчки - от публикуването на обявлението до 

възлагането на поръчката. В този смисъл етапите на планиране на поръчките и 

управление на договорите, които са от критично значение за устойчивостта на 

крайния резултат, се нуждаят от повече методически указания и добри примери от 

практиката. Освен това както на ниво система, така и на ниво възложители съществува 

необходимост от промяна в нагласите - от реактивно поведение, фокусирано главно върху 

съответствието, към проактивен подход на ангажиране на заинтересованите страни при 

планиране и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, при 

управление на договорите, анализиране и оповестяване на окончателния резултат. Един 

такъв по-активен подход към обществените поръчки би могъл да позволи на 

сектора/възложителите да обясняват ползите от добрите практики в областта на 

обществените поръчки и да управляват очакванията на заинтересованите страни, с което 

да се намалят възприятията за недоверие и отрицание. 
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160. Методите за ангажиране на икономическите оператори и гражданското 

общество в най-ранните етапи на процедурите за провеждане обществени поръчки 

следва да бъдат насърчавани и популяризирани. Търсенето на обратна връзка относно 

стратегиите и плановете за обществени поръчки и съобщаването и споделянето на 

резултатите за тяхното прилагане е добър начин за ангажиране на широката общественост 

и икономическите оператори и за увеличаване на тяхното доверие в системата за 

възлагане на обществени поръчки като цяло и в частност – във възложителите. В тази 

връзка рутинна добра практика следва да бъде големите възложители и ЦОП да изготвят, 

публикуват и редовно да актуализират информация за изпълнението на своите стратегии 

за възлагане на обществени поръчки. 

 

161. Законодателството налага доста висока степен на прозрачност, което води до 

голям обем от публикувана информация, но нейната структура и формат не 

улесняват по-нататъшната й обработка и анализ. Влизането в действие на системата за 

електронни обществени поръчки би могло да предостави добра възможност за проучване 

на пазара и отчитане на резултатите с оглед проследяване на основните тенденции. 

 

162. Анализът на статистическите данни показва, че по-големите поръчки, по-

дългото време за подготовка на офертите и по-високо конкурентните процедури 

привличат повече участници. Предвид големия брой малки възложители, повечето от 

които са сравнително неопитни и без специализирани познания в областта на 

обществените поръчки, евентуалното обобщаване на търсенето при обществени 

поръчки би могло да повиши конкуренцията и да доведе до икономии от мащаба. 

Следователно, съществуващите ЦОП на централно и общинско равнище следва да 

възприемат проактивен подход и да насърчат изпълнението на програми за съвместно 

възлагане на обществени поръчки. Това е особено важно за сектора на здравеопазването, 

където възможностите за повишаване на ефективността са огромни, а в същото време 

коефициентът на прекратени поръчки е доста висок в сравнение с други сектори. 

 

163. Преминаването от обществени поръчки, базирани на най-ниска цена, към 

устойчиви обществени поръчки, при отчитане в по-голяма степен на разходите за 

целия жизнен цикъл, следва да бъде приоритет. Все още повече от половината от 

всички процедури за възлагане на обществени поръчки използват най-ниската цена като 

критерий за възлагане. Макар проучванията, проведени сред възложителите да показват, 

че те приветстват прехода към по-устойчиви обществени поръчки, сред 

идентифицираните затруднения бяха посочени очакваните проверки от контролните 

органи, липсата на бюджет и време и липсата на разбиране за самата концепция. 

Осигуряването на устойчиви резултати от обществените поръчки следователно ще 

изисква подробно методическо ръководство, широко обучение и популяризиране на 

подхода сред възложителите, в съчетание с разработването на ключови показатели за 

изпълнение за проследяване на напредъка, измерване и споделяне на успеха на 
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съответните политики. Това следва да бъде допълнено от уеднаквяване на подхода и 

тълкуването на законодателството между различните контролни органи. 

 

164. Наред с това трябва да се обърне внимание на въпросите за комуникацията и 

споделянето на успешни примери от практиката. Промяната на негативното 

отношение към обществените поръчки следва да бъде един от приоритетите на 

национално равнище. Задаването, измерването и отчитането на конкретни резултати, 

наред с активното ангажиране на гражданското общество с постигането на 

стратегическите цели, биха могли да подобрят имиджа на обществените поръчки. Тъй 

като нагласите определят действията, налице са очаквания промяната в нагласите да 

доведе до нарастване на доверието и конкуренцията, намаляване на броя на жалбите и по-

устойчиви резултати. 

 

165. Налице е огромен потенциал за използване на обществените поръчки като 

стратегически инструмент за постигане на ключови политически цели на правителствено 

равнище, като същевременно се постигне повишаване на ефективността. Това обаче ще 

изисква координирани усилия от страна на различни заинтересовани страни, а 

максимален ефект може да бъде постигнат единствено чрез непрекъсната 

политическа подкрепа от страна на цялото правителство. 
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ГЛАВА 3: РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТ 

3.1. Въведение и контекст 

166. Тази глава е посветена на цялостното развитие на капацитета и прави оценка 

на ефективността на настоящата система за управление на знанията в областта на 

обществените поръчки в България - област от критична важност за ефективността и 

ефикасността на системата за обществени поръчки. Оценката обхваща следните основни 

аспекти: 

i) Съществуващи дейности за развитие на капацитет;  

ii) Разпространение на информация относно насоки за поръчки, указания и 

уеднаквени практики и водещата роля на АОП; 

iii) Дейности за развиване на капацитет, провеждани/планирани за различни групи 

публични организации и тяхната ефективност (напр. продължителност на 

обучението в дни или средства, похарчени за обучение в областта на 

обществените поръчки на база един служител) и качество (напр. ниво на 

квалификация и специализация); 

iv) Ефективност на съществуващата организация за управление на знанията в областта 

на обществените поръчки като главен актив и залог за продължаващо развитие 

на уменията в сектора сред отделните участници, но и за задържане на 

институционалните знания в рамките на АОП и други органи по обществени 

поръчки;  

v) Текущо състояние на професионализацията в сектора за обществени поръчки, вкл. 

кариерното планиране и развитие в сектора, разработването на програми за 

обучение по общи и конкретни теми, съвместна работа с потенциални 

доставчици на такова съдържание и действащи механизми за удостоверяване и 

стимули за служителите в системата. 

Използвани са 5 основни показатели, считани за подходящи за оценяване.  

 
Таблица 12: Показатели за оценка на развитието на капацитет 

Показатели Подпоказатели 

Дейности по обучение 

Стратегия и програми за обучение, доставчици на обучение и 

съдържание, целеви групи (възложители, икономически оператори, 

други заинтересовани страни) 

Специализация Експертност, специфична за сектора, експертност в областта на 
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Показатели Подпоказатели 

обществените поръчки 

Управление на знанията 
Натрупване, съхранение и разпространение на институционални 

знания 

Инструменти в подкрепа на 

изпълнението 

Регламентиране, указания, инструкции,  ръководства, най-добри 

практики, стандартни документи в процедурата за възлагане на 

обществени поръчки и договори, бюро за оказване на съдействие 

(хелпдеск) 

Професионализация 

Съдържание на обученията, доставчици, сертифициране, 

институционализация, кариерно развитие на техническо и 

управленско ниво, длъжностни характеристики, квалификации, 

компетентности, атестация, стимули 

 

3.2. Дейности по обучение 

167. Добре управляваните обществени поръчки могат да играят важна роля за 

насърчаване на ефективността на публичния сектор и установяване на доверие сред 

гражданите. Това е основен стълб на стратегическото управление и предоставянето на 

услуги на правителствата. Предвид значителния дял на обществените поръчки от БВП на 

страната, развитието на квалифицирана работна сила в сферата на обществените поръчки 

с капацитет за непрекъснато ефективно и ефикасно постигане на добро съотношение цена- 

качество е инструмент за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Длъжностните 

лица, които провеждат или участват в задачи, свързани с възлагането на обществени 

поръчки, трябва да отговарят на високи професионални стандарти за почтеност, знания и 

умения. 

  

3.2.1 Стратегия и програма за обучение 

168. Европейската комисия насърчава страните от ЕС да набелязват подходящи 

мерки за осигуряване на необходимите умения, знания и почтеност на публичните 

възложители като част от приетата през октомври 2017 г. стратегия за обществени 

поръчки.122 

 

169.  Някои мерки за развитие на капацитета в областта на обществените поръчки 

в България и техният обхват са залегнали в Стратегията за развитие на сектора на 

обществените поръчки,123 която определя стратегическата рамка на държавната 

политика в областта на обществените поръчки. Една от областите, попадащи в обхвата на 

                                                 
122 http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/strategy_en 
123 http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/en/novini/Strategy_OP.pdf 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/strategy_en
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/en/novini/Strategy_OP.pdf
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Стратегията за ОП, се отнася до укрепването на административния капацитет и 

професионализма в сектора, предложено да се постигне чрез следните мерки: 

i. Повишаване на административния капацитет на органите, които имат правомощия 

в областта на методологията, контрола и обжалването; 

ii. Повишаване на професионализма в сектора на обществените поръчки: образование 

и учене през целия живот; 

iii. Създаване и развитие на централни органи за покупки (ЦОП).  

170. Агенцията по обществени поръчки (АОП) успешно и систематично извършва 

надзор и наблюдение и докладва за изпълнението на Стратегията въз основа на 

приетия план за действие, който определя стъпките, отговорностите, сроковете и 

показателите за успех. Заедно с други заинтересовани органи на правителството АОП 

подкрепя плановете на Института по публична администрация за осигуряване на обучение 

на около 1 000 служители в областта на обществените поръчки от цялата страна до края на 

2019 година. Разработени и публикувани са методически указания, практическо 

ръководство за прилагането на новото законодателство, стандартни образци и модели на 

документи. Същевременно е изготвено и предстои разпространение на практическо 

помагало за възлагане на зелени обществени поръчки (вж. също Глава 2, раздел 2.5.4 

относно устойчивите обществени поръчки). 

 

171. Под координацията на Института по публична администрация (ИПА), ОИСР 

приключи през 2016 г. проект124 със задача да бъде извършена оценка на 

потребностите на държавните служители с цел определяне на приоритетите в 

обучението и разработване на материали за обучение по програмите за изграждане 

на капацитет.125 Ключовите резултати по проекта включват общо ръководство за 

практическото използване на новото законодателство за обществените поръчки от 2016 г., 

презентации за разработените модули за обучение, предварителни изпити и изпити в края 

на обучението, контролни списъци и насоки за подпомагане на служителите в областта на 

обществените поръчки да прилагат истинските принципи на обществените поръчки, както 

и пет политически документа по определени стратегически теми на обществените 

поръчки. 

 

172. Наред с това е разработена програма за обучение на обучители (ПОО), 

насочена към служители в сектора на обществените поръчки с добри познания по 

обществени поръчки, които да станат бъдещи обучители, като такива обучители са 

                                                 
124 Проект „Подкрепа за разработване и прилагане на Програма за обучение и развитие в областта на 
обществените поръчки в контекста на Плана за действие по предварителните условия на ЕСИФ“. Вж. повече 

информация на Интернет страница: http://www.oecd.org/gov/ethics/public-procurement-training-bulgaria_EN.pdf 
125 https://www.ipa.government.bg/bg/mezhdunarodna-deynost-i-proekti/programa-obshchestveni-porchki/programa-
obshchestveni-porchki 

 

http://www.oecd.org/gov/ethics/public-procurement-training-bulgaria_EN.pdf
https://www.ipa.government.bg/bg/mezhdunarodna-deynost-i-proekti/programa-obshchestveni-porchki/programa-obshchestveni-porchki
https://www.ipa.government.bg/bg/mezhdunarodna-deynost-i-proekti/programa-obshchestveni-porchki/programa-obshchestveni-porchki
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обучавани включително в рамките на изпълнението на проекта. Програмата за обучение 

на обучители включва: предварителен онлайн тест за оценка на знанията преди началото 

на обучителния семинар, както и в помощ на  наблюдение на въздействието; петдневен 

семинар за обучение; споделяне на практики с партньори и експерти от страни от 

Европейския съюз като Австрия, Италия, Португалия, Литва, Полша; полагане на изпит 

след края на обучението, включително пилотни сесии, на които обучителите представят 

пълен модул на обучение пред колеги. Тригодишен план за обучение с цел оптимизиране 

на създадените за целите на проекта материали е разработен съвместно с основните 

заинтересовани страни. Около 36 са обучителите, взели участие в двете пилотни сесии, 

проведени в рамките на проекта в края на 2016 г., които продължават да провеждат 

обучения и досега. 

 

173. Отчитайки постигнатия напредък, Докладът на ЕС за България за 2018 г. посочва, 

че „много от мерките, включени в националната стратегия за развитие на обществените 

поръчки са приложени на практика“, но „ефективността им е все още ниска“ и че 

„административният капацитет остава слаб“.126 АОП признава необходимостта от нов 

етап на стратегическата реформа в сектора на обществените поръчки с планиран 

акцент върху професионализацията, изграждането на капацитет, иновациите и 

стандартизацията. 
 

174. За да се отговори ефективно и стратегически на нуждите за изграждане на 

капацитет, следва да се обърне внимание на разработването на подходяща политика 

за изграждане на капацитет, укрепване на човешкия капитал, участващ в процеса на 

възлагане на обществени поръчки чрез подобряване на обучението и кариерното 

управление и осигуряване на инструменти и методологии в подкрепа на подходящи 

професионални практики в областта на обществените поръчки. Това би било до голяма 

степен в съответствие с Препоръката на ЕК за професионализация на обществените 

поръчки.127 

 

175. Картографирането на заинтересованите страни следва да бъде важна част от 

подготвителната работа по новата стратегия, която би подкрепила усилията за 

професионализация и изграждане на капацитет и би спомогнала за подобряване на 

процеса на отчитане на изпълнението. АОП би могла да надгради съществуващите 

отношения със заинтересованите страни чрез разработване на всеобхватна стратегия за 

взаимодействие със заинтересованите страни като част от цялостната стратегия за 

обществени поръчки. Този документ следва да категоризира заинтересованите страни по 

вид, взаимоотношения и основни методи на комуникация, като наред с това идентифицира 

всички ключови резултати, постигането на които е цел на ангажирането с отделните 

заинтересовани страни. В резултат на този анализ би могъл да се разработи образец, който 

                                                 
126 Доклад на ЕС за България за 2018 г.: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-
bulgaria-en.pdf 
127 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H1805&from=EN 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-bulgaria-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-bulgaria-en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H1805&from=EN
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по-големите възложители и ЦОП да използват, така че да се изгради по-добро разбиране 

за пазарите, на които те работят, както и за клиентите, които обслужват. Пример за карта 

на заинтересованите страни от Доклада за функционалния преглед, изготвен по 

Компонент 1 на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, е представен в 

Приложение 1. 

 

176. Новата стратегия за реформа на обществените поръчки би била добро средство за 

справяне с усилията за изграждане на капацитет, професионализация, иновации и 

стандартизация. Наред с разпоредби за картографиране на заинтересованите страни, 

плановете за изпълнение на новата стратегия следва да включват и целенасочена оценка 

на нуждите от обучение, включително необходимите човешки и финансови ресурси, на 

годишна база. Също така би било полезно стратегията да разгледа възможността за 

формализиране на професионализацията в областта на обществените поръчки и да посочи 

орган с правомощия да одобрява съдържанието на учебните материали, учебните 

програми и институциите(освен ИПА), които да предоставят обучение както на публични, 

така и на частни заинтересовани лица. При подготовката на новата стратегия АОП следва 

да определи отделна централна отговорност за координиране на дейностите по 

професионализацията и изграждането на капацитет и да прецени дали в тази връзка ще са 

необходими законодателни промени (вж. Препоръка 4). 

 

3.2.2 Доставчици и съдържание на обучението  

177. Институтът по публична администрация (ИПА)128 е държавна институция, 

която осигурява централизирано обучение на държавни служители от всички нива 

(централно, регионално и местно) на публичната администрация в България. Институтът е 

създаден по Закона за държавния служител и функционира като изпълнителна агенция 

към Министерски съвет на Република България. ИПА има състав от 28 служители, 

повечето от които отговарят за разработване, планиране, организиране, провеждане и 

оценяване на обучението по програми за държавни служители от всички сфери на 

дейност. 

 

178. Институтът предлага програми за обучение в две основни направления: 

Задължително обучение (за служебно развитие) и Специализирано обучение (за 

професионално развитие). Задължителното обучение (ориентирано към новопостъпили 

на държавна служба и назначени за първи път на ръководна длъжност) има за цел да 

въоръжи държавните служители с общи административни умения и лидерски познания, 

необходими за ефективното изпълнение на техните задължения.. Специализираното 

обучение (за професионално развитие) включва разнообразни специализирани програми и 

                                                 
128 https://www.ipa.government.bg/bg 

 

https://www.ipa.government.bg/bg


    
 

98 
Проект BG05SFOP001-2.008-0001 „Преглед и оценка на системата за обществени поръчки в България“ се осъществява с 

финансова подкрепа по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд  

 

курсове в съответните области и теми, представляващи интерес за служителите в 

публичната администрация. 

 

179. Обучителното портфолио на ИПА включва 8 основни програми за обучение, 

обхващащи близо 100 различни курсове за обучение. Институтът организира и 

индивидуални обучения съобразно специфичните нужди от обучение на 

административните звена. Курсовете за обучение в областта на обществените поръчки 

са свързани както с общи теми като прилагане на ЗОП, така и с по-конкретни теми 

като предварителен контрол. 
 

180. Институтът има сключени споразумения с над 100 доставчици на обучение от 

публичния и частния сектор, включително експерти и специалисти по различни 

теми, свързани с администрацията и управлението. Преподавателите са експерти от 

държавната администрация, академичните среди, неправителствени организации. 

Чуждестранни лектори рядко биват канени да провеждат обучения. Това са предимно 

служители от администрацията на ЕС, канени за провеждане на обучения или презентации 

по теми извън изброените в каталога за обучение на ИПА. Всички курсове за обучение 

обикновено са с двудневна продължителност, с изключение на курсовете за обучение в 

областта на обществените поръчки, които продължават 3 дни. В края на обучението не се 

провежда финален изпит или тест, нито е предвиден процес на издаване на 

квалификационен сертификат. Издава се единствено удостоверение за участие.  
 

181. ИПА разполага със собствена електронна платформа и се стреми към 

увеличаване на броя на курсовете за електронно обучение, включително 

самообучение, чрез изцяло електронни модули и/или комбинация от електронни модули и 

обучение „лице в лице“. 

 

182. ИПА осъществява тясно сътрудничество с Агенцията по обществени поръчки. 

АОП е взела участие в разработването на рамката и програмата за обучение, която се 

очаква да приключи през 2019 г. с общо обучени 1 000 специалисти по обществени 

поръчки. Понастоящем двете институции работят заедно за разработване на курс за 

обучение по зелени обществени поръчки, който ще бъде предложен през 2019 година. 

Необходимостта, обаче, от по-нататъшно развитие и предоставяне на възможности за 

обучение ще остане и дори ще се засили, тъй като изискванията към възложителите 

нарастват. 

 

3.2.3 Целеви групи 

183. Заинтересовани страни като Агенцията по обществени поръчки, Сметната 

палата, Агенцията за държавна финансова инспекция, Изпълнителна агенция „Одит 

на средствата от Европейския съюз“ и Върховният административен съд 

предоставят експерти за обучители в рамките на курсовете, организирани от ИПА, 
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като наред с това организират целенасочено обучение за експерти, работещи в 

техните области. Темите на обучение включват промени в съответното законодателство, 

методически указания и споделяне на добри практики. 

 

184. Само държавни служители могат да посещават курсовете за обучение, 

предлагани от ИПА. Старшите държавни служители са длъжни всяка година да избират 

една конкретна област за професионално развитие. ИПА няма задължение да предоставя 

постоянно обучение по конкретни тема. Институтът изготвя каталог, базиран на анализа 

на нуждите от обучение и получените заявки за обучения. В зависимост от броя на 

кандидатурите и интереса към съответните теми се сформират групи за обучение по 

конкретна тема и определя датите, на които обучението ще се проведе. 

 

185. В допълнение към обучението, предоставяно от ИПА, се провеждат много 

частни обучения, провеждани главно от юридически кантори и НПО, насочени 

предимно към частния сектор и гражданското общество. Няма обаче налична 

статистика за броя на доставчиците или предлаганите обучения. В същото време липсва 

организиран контрол върху съдържанието на обучителните програми, предлагани по 

време на тези обучения, като всеки доставчик определя програмата за обучение по своя 

преценка. 

 

186. В контекста на изграждането на капацитет за възлагане на обществени поръчки 

електронното обучение може да бъде полезен инструмент за професионализация на 

служителите в областта на обществените поръчки чрез засилване на тяхното 

професионално развитие и повишаване на техните знания и умения. Освен това 

платформите за електронно обучение могат да служат и като инструмент за различни 

дейности за популяризиране и разпространение на информация. Платформата за 

електронно обучение предоставя прозрачен отворен интерфейс за популяризиране на 

професионалните критерии и стандарти, свързани с обществените поръчки, както и за 

комуникиране на приоритетите на правителството в областта на обществените поръчки. 
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Каре 4: Мрежа за информация и образование в областта на обществените поръчки (iNET) на Световната банка 

 

3.3. Специализация 

187. Обществените поръчки в България следват традиционния подход на „стъпка 

по стъпка“ - от оценката на потребностите до изпълнението на договорите, с цел да 

се осигури съответствие и да се постигнат възможно най-добри резултати. В други 

страни се прилагат нови подходи за възлагане на обществени поръчки, които варират от 

класическо обобщаване на търсенето до управление на категориите,129 т.е. 

съсредоточаване върху конкретни области на разходите. При обществените поръчки 

новите подходи изискват задълбочен пазарен анализ както по отношение на най-често 

срещаните категории разходи, така и по отношение на потенциалните доставчици. 

Преминаването от традиционното възлагане на обществени поръчки към целенасочен 

подход като категорийното управление предполага групово усилие и взаимодействие с 

всички заинтересовани страни. Управлението на конкретни категории разходи изисква 

също и специфични знания и умения в категорийните области. 

 

                                                 
129 Лицензираният институт по обществени поръчки и доставки определя управлението на категориите като: 
"Организиране на ресурсите на екипа по възлагане на поръчки по такъв начин, че да се съсредоточи външно върху 
пазарите за доставки на дадена организация (вместо да се съсредоточи върху вътрешните клиенти или върху отдела за 
вътрешни доставки функции), за да се възползват напълно от решенията за покупка ". 

Значителни реформи в нормативната уредба, институциите и системите в областта на обществените 

поръчки се наблюдават в много страни по света. За осигуряването на достъпни и качествени възможности за 

обучение на практикуващите специалисти по обществени поръчки, както и на студентите, които желаят да развиват 

кариера в тази област, Световната банка съвместно с Института за изследвания в областта на обществените 

поръчки (CPPS) стартира  портала за обучение и знания iNET. Това е още едно доказателство за ангажимента на 

Световната банка към засилено използване на националните системи и електронните обществени поръчки. 

Чрез този портал за обучение по обществени поръчки организаторите възнамеряват да предложат голям брой 

курсове за обучение и възможности за общуване в мрежа от професионалисти в областта на обществените поръчки 

от целия свят. Програмата за сертифициране в областта на обществените поръчки (CPPP) е първата от серията 

програми за обучение, предлагани безплатно онлайн. 

Порталът iNET, абревиатура на Информация, работа в мрежа, образование и действие, има амбицията да се 

превърне в дигитално пространство за професионалисти в областта на обществените поръчки от цял свят. Той ще 

ги информира за най-новите практики, политики и др. Специалистите в областта на обществените поръчки ще 

могат да извършват проучвания и да получават специализирана информация. Те ще имат достъп и до специална 

обсерватория. За да ги информираме за последните събития, до всички регистрирани членове ще се разпространява 

периодичното издание eZine. Изготвяни  от експерти видеоклипове ще бъдат на разположение за повишаване на 

осведомеността. ОП-iNET ще позволи на специалистите да се свързват помежду си. Те биха могли да 

идентифицират колеги, с които да се свържат чрез платформата, да си взаимодействат и да споделят знания и опит. 

Нещо повече, всичко това може да става в рамките на платформата без споделяне на лична информация или 

необходимост от пълномощия. 
https://www.procurementinet.org/about-procurement-inet/ 

https://www.procurementinet.org/about-procurement-inet/
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188. АОП поддържа и публикува списък с експерти, които биха могли да окажат 

помощ на възложителите при подготовката и изпълнението на процедурите за възлагане 

на обществени поръчки. Този списък включва близо 400 експерти в различни области, 

като двете преобладаващи са икономика и право. Същевременно АОП поддържа списък с 

външни експерти, които участват в предварителните проверки, провеждани от Агенцията 

(вж. също и Глава 4). 

 

189. Създадените в България централни органи за покупки (ЦОП) играят важна 

роля за обобщаване на търсенето и по-ефективно използване на публичните средства 

чрез засилване на конкуренцията и реализиране на икономии от мащаба, като 

същевременно използват административните ресурси по по-ефективен начин. Основните 

им функции се отнасят до планирането, организирането, провеждането на процедури за 

възлагане на обществени поръчки и сключването на рамкови споразумения (вж. Глава 2 за 

по-подробен анализ на ЦОП). 

 

190. Централният орган за покупки (ЦОП) в Министерство на финансите, който е 

създаден през 2010 г.,130 обслужва централната държавна администрация - 

министерства и агенции, управляващи 65% от общия размер на рамковите 

споразумения, подписани в страната за периода 2013-2017 година. Той има мандат да 

бъде използван от всички министерства, както и от някои правителствени агенции - 17 

министерства и 66 централни публични администрации (57 от които задължително 

използват ЦОП и 9 незадължително използващи ЦОП). ЦОП в рамките на 

Министерството на финансите поддържа собствена платформа за електронни обществени 

поръчки SEVOP, разработена през 2014 г. за открити процедури, водещи до сключване на 

рамкови споразумения. 

 

191. Ролята на ЦОП в Министерство на финансите е възложена на Дирекция 

„Централизирано възлагане и обществени поръчки“. Списъкът на управляваните от 

дирекцията доставки включва хартия (бяла и рециклирана), канцеларски материали, 

тонери за принтери и копирни машини, доставка на самолетни билети, закупуване на 

гориво с електронни карти, почистване, пътни превозни средства, офис оборудване, ИТ и 

стандартен офис софтуер, а списъкът с услуги включва услуги по почистване, писмени и 

устни преводи, поддръжка, пощенски и куриерски услуги и други категории, определени 

от Министерски съвет. 

 

192. ЦОП в Министерство на здравеопазването е създаден през 2015 г.,131 а  през 

2016 г. разработва своя платформа за електронни обществени поръчки. Основната й 

функция е планиране, организиране и провеждане на процедури за възлагане на 

обществени поръчки за нуждите на болниците и спешните медицински центрове, 

определени от Закона за лечебните заведения. Понастоящем ЦОП отговаря за покупките 

                                                 
130 Решение на Министерски съвет № 112/04.06.2010 г. 
131 Решение на Министерски съвет № 146/09.06.2015 г. 
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само на една категория - лекарствата от Позитивния лекарствен списък по Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина, регистриран в Националния съвет по цени 

и реимбурсиране на лекарствените продукти. 

 

193. Централният орган за покупки на общините (ЦОПО)132 е създаден през 2016 г. 

като административно звено на Националното сдружение на общините в Република 

България в съответствие със Закона за обществените поръчки. Основната му функция 

е да провежда процедури за възлагане на обществени поръчки и да сключва рамкови 

споразумения за нуждите на отделните възложители - общини. Категориите обществени 

поръчки, за които ЦОПО провежда процедури по възлагане, включват: (i) Доставки: 

канцеларски материали; тонери за копирни машини и принтери; закупуване на гориво с 

електронни карти (безкасово плащане), автомобилна козметика, смазочни материали и 

консумативи за автомобили; моторни превозни средства, вкл. специализирани и 

оборудване за тях; системи за видеонаблюдение за обществени пространства; компютри; 

стандартен софтуер; закупуване на ваучери; закупуване на дезинфектанти и почистващи 

продукти; стандартни мебели за училища, предучилищни, детски и социални заведения; 

електроенергия; ii) Услуги: текущо и основно почистване на сгради, включително 

доставка на почистващи материали и консумативи за това; закупуване и доставка на 

самолетни билети; хотелски услуги; транспортни услуги; застрахователни услуги; 

телекомуникационни услуги. ЦОПО наема софтуер за целите на електронното възлагане 

на обществени поръчки, но планира да използва електронната система на АОП веднага 

след пускането й в действие. 

 

194. Централизираното възлагане на обществени поръчки би могло да бъде 

отправна точка за осигуряване на по-високо ниво на специализация чрез по-

нататъшно засилване на ролята на вече създадените ЦОП при определяне на 

подходящи инструменти и способи, както и придобиване на специфични знания и умения, 

свързани с отделните категории. ЦОП биха могли да се развиват като признати центрове 

на експертни знания, които да предоставят насоки, консултантски услуги и обучение в 

областта на обществените поръчки по избрани теми за специфични сектори или 

географски райони. Специално внимание следва да се обърне на обобщаване на търсенето 

при обществените поръчки, по-нататъшното развитие на ЦОП и тяхната проактивна роля 

в оползотворяването на установения огромен потенциал за икономии от мащаба. 

Разработването на показатели за измерване на техния успех и редовното публикуване на 

доклади за тяхното състояние биха могли да подобрят резултатите на ЦОП и начина на 

тяхното възприемане от широката общественост. Това би могло да донесе предимства и 

по отношение на разработването на конкретни пътеки за кариерно развитие на 

специалистите по обществени поръчки. 

                                                 
132 http://www.namrb.org/centralen-organ-za-pokupki 

http://www.namrb.org/centralen-organ-za-pokupki


    
 

103 
Проект BG05SFOP001-2.008-0001 „Преглед и оценка на системата за обществени поръчки в България“ се осъществява с 

финансова подкрепа по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд  

 

Каре 5: Динамични системи за покупки и роля на централизираното възлагане на обществени поръчки 

  

 

САЩ: Службата за федерална политика в областта на обществените поръчки към Бюрото за управление и 

бюджет въведе в рамките на правителството единен подход за закупуване на общи стоки и услуги въз основа на 

принципите за категорийно управление. (динамична система за покупки).  
 

Въз основа на данните от Федералната информационна система за обществените поръчки за фискалната 2015 

година е направен извод, че агенциите харчат повече от 270 милиарда долара, или повече от половината от всички 

федерални разходи по договори, за общо търсене като хардуер за информационни технологии, офис консумативи 

и други основни нужди. Анализът доведе до дефинирането на 10 основни категории, за които се прилагат 

принципите за категорийно управление: информационни технологии, транспорт и логистични услуги, пътуване и 

настаняване, съоръжения и строителство, охрана и защита, офис управление, професионални услуги, медицински 

услуги, човешки капитал, промишлени продукти и услуги.  

 

https://www.federalregister.gov/documents/2016/10/07/2016-24054/category-management 

https://www.whitehouse.gov/omb/management/office-federal-procurement-policy/#_Office_of_Federal 

 

Австрия: Bundesbeschaffung GmbH (BBG)1 е централен орган за покупки на Федералното правителство на 

Австрия. BBG е създадена през 2001 г. по Закона за федералната агенция по обществени поръчки, чиято основна 

задача е да предоставя свързани с обществените поръчки централизирани услуги на федералните министерства, 

по-специално да договаря и сключва рамкови споразумения и да ги предоставя на федералното правителство, 

както и на други публични структури. В допълнение към това, основните му задачи включват изисквания за 

групиране с цел да се получат по-добри цени и условия от доставчиците и стандартизиране на обществените 

поръчки, да се намалят разходите за възлагане и правните рискове. Категориите, управлявани от BBG, са както 

следва: ИТ и телекомуникации, енергетика, мобилност, услуги, управление на съоръжения, канцеларски 

материали и обзавеждане, храни, химически продукти, лабораторни материали и фармацевтични продукти, 

машини и производствена техника, офис оборудване, хартия, автомобили, текстил, транспорт, книги, вестници, 

електронни медии, охранителни услуги, управление на съоръжения, почистване.  

 

В допълнение към стандартната си роля, австрийският ЦОП функционира като координационен център за 

насърчаване на обществените поръчки за иновации в Австрия. Австрия е разработила план за действие 

относно обществените поръчки за насърчаване на иновациите (PPPI), приет през 2012 година. През 2013 г. в 

рамките на BBG е създаден Център за обслужване на PPPI. Центърът за услуги (наричан още Национален център 

за компетентност по възлагане на обществени поръчки за иновации) е финансиран от Министерството на 

цифровите технологии и икономиката на Австрия и от австрийското Министерство на транспорта, иновациите и 

технологиите (BMVIT) и действа като единно звено за контакт за доставки на развойни продукти и иновации в 

Австрия. В сътрудничество с Федералната административна академия той осигурява обучение, разпространява 

информация, организира редовни семинари, насочени към повишаване на информираността сред лицата, 

отговорни за вземането на решения и практикуващите в областта на обществените поръчки, за ползите от 

иновативните и устойчиви обществени поръчки. 
 

BBG си сътрудничи и с Виенския университет по икономика и бизнес (WU) по Програмата за високи постижения 

в областта на обществените поръчки за публични купувачи на ЦОП. Програмата се финансира от Европейската 

комисия и има за цел да подпомогне практикуващите в областта на обществените поръчки да изпълняват своите 

роли и да постигат целите на обществените поръчки в новосъздадените или предстоящи да бъдат създадени 

централни органи за обществени поръчки.  

 

www.bbg.gv.at 

 

 

 

https://www.federalregister.gov/documents/2016/10/07/2016-24054/category-management
https://www.whitehouse.gov/omb/management/office-federal-procurement-policy/#_Office_of_Federal
http://www.bbg.gv.at/
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Таблица 13: Примери за ЦОП по вид и функции 

Страна Вид организация Клиенти Функции 

Австрия 

Федерална 

агенция за 

обществени 

поръчки – 

BBG: дружество с 

ограничена 

отговорност,  

100 % държавна 

собственост 

Всички 

възложители на 

ОП.  

Задължително 

за органите на 

централната 

власт 

(министерства). 

 Анализ на потребностите; 

 организиране на публични състезания и установяване на рамкови 

договори; 

 организиране на публични състезания по искане на публични 

организации;  

 разработване на стратегии за покупки, изготвяне на пазарен анализ 

(проучване на пазара, анализ на доставчиците и пр.);   

 възлагане на договори за обществени поръчки;  

 стандартизация и проучване на пазара;  

 оптимизиране на условията за покупки;  

 управление на договори;  

 предоставяне на допълнителни консултантски услуги в зависимост 

от наличния ресурс.  

Финландия 

Hansel: дружество 

с ограничена 

отговорност, 100 

% държавна 

собственост  

KL-Kuntahankin-

nat: дружество с 

ограничена 

отговорност, 100 

% собственост на 

Сдружението на 

общините и  

органите на 

местно 

управление 

Hansel: 

държавните 

органи и 

дружествата, 

собственост на 

държавата   

KL: Общините 

и техните 

общински 

дружества 

Hansel  

 Установяване на договори за обществени поръчки и рамкови 

споразумения;  

 управление на договорите за обществени поръчки и рамковите 

споразумения;  

 предоставяне на експертни знания по ОП и разработване на услуги 

за своите клиенти.  

KL-Kuntahankinnat  

 Рамкови споразумения за ОП;  

 провеждане на договаряния;  

 управление на договори;  

 предлагане на клиентите експертни услуги в областта на 

обществените поръчки във връзка с рамковите споразумения;  

 организиране на безплатни събития по определени теми като Ден 

на клиентите на ИКТ. 

Унгария 

ГД „Централно 

обслужване“, 

KEF: държавна 

организация.  

Всички 

възложители на 

ОП.  

Задължително 

за органите на 

централната 

власт. 

 Планиране и подготовка на процедури за възлагане на обществени 

поръчки и сключване на договори в рамките на централизираната 

система за обществени поръчки;  

 провеждане на процедури за възлагане на ОП;  

 предоставяне на допълнителни консултантски услуги в зависимост 

от наличния ресурс; 

 управление на портала за централизирано възлагане на ОП 

(www.kozbeszerzes.gov.hu and www.magyarorszag.hu)  

Обединеното 

кралство 

Търговска служба 

на Короната - 

CCS: държавна 

организация. 

Всички 

възложители на 

ОП. 

 Управление на поръчките за често закупувани стоки и услуги, така 

че организациите от публичния сектор със сходни потребности да 

постигнат  по-добри условия при обединяване на поръчките;  

 подобряване на управлението на доставките и договорите в 

страната;  

 увеличаване на спестяванията за данъкоплатците чрез 

централизирани изисквания за закупуване на общи стоки и услуги 

и обединяване на по-малки поръчки;  

 ръководство на политиката в областта на ОП от името на 

правителството на Обединеното кралство;  

 предоставяне на консултантски услуги на централните 

правителствени служби; 

 формиране на специализирани технически екипи, които да оказват 

подкрепа на възложители, провеждащи особено сложни 

обществени поръчки. 
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3.4. Управление на знанията 

195. АОП е оправомощена от Закона за обществените поръчки да предоставя 

методологическо ръководство и подкрепа и тази нейна функция се оценява 

положително от възложителите. АОП изпълнява  своите методически и насочващи 

функции като дава отговори на постъпилите официални запитвания от страна на 

възложителите относно тълкуването на действащото законодателство и признава ролята 

си по отношение на застъпничеството и комуникацията на добри практики, макар и не 

изрично определена в законодателството. 

 

196. Освен когато става дума за технически проблеми с онлайн формулярите или 

Регистъра на обществените поръчки, комуникацията с АОП е основно в писмена 

форма. Наред с това АОП провежда срещи и консултации с представители на 

възлагащи органи и агенции за предоставяне на методическа подкрепа. AОП 

получава около 500 официални запитвания годишно, като 90% от тях са на хартиен 

носител и касаят основно практическото прилагане на законодателството в областта на 

обществените поръчки. Въпреки че са идентифицирани общи теми, липсва систематичен 

анализ както на запитванията за даване на насоки, така и на проблемите, с които 

възложителите се сблъскват, който би позволил обратна връзка при по-нататъшното 

разработване на законодателни промени, политики и технически указания. 

 

197. Официалният уебсайт на АОП представлява добър и надежден източник на 

информация по отношение на всички аспекти на обществените поръчки. Всички 

действащи документи, включително насоки и добри практики, се публикуват в съответния 

раздел на уебсайта и могат лесно да бъдат посетени от заинтересованите страни. 

Уебсайтът съдържа раздел за актуални новини, но комуникационните дейности са до 

голяма степен пасивни, с малко очевидни усилия да се гарантира, че информацията 

достига до подходящите адресати в точното време и по начин, който е разбираем за тях. 

Като цяло структурата на уебсайта е ясна, но би спечелила от по-доброто описание на 

актуалните събития и извлечените поуки. 

 

198. Като цяло публикуваната на уебсайта информация се счита за полезна и 

подходяща, но голяма част от нея не се представя по начин, който е особено удобен за 

ползване или позволява лесен анализ на наличните данни. Уебсайтът се нуждае от 

актуализиране, което да отчете въвеждането на новата платформа за електронни 

обществени поръчки през 2019 г., с което ще се даде възможност за извършване на по-

редовна актуализация, която да отразява обратната информация от взаимодействието на 

АОП с възложителите. Предвид нейните правомощия, АОП поддържа ограничена 

комуникация с организациите в частния сектор, област, която се нуждае от по-нататъшно 

подобрение. Разработените от агенцията наръчници, ръководства, методически указания и 

др. са предназначени да подпомагат възложителите, както и други субекти, участващи в 

процеса на възлагане и изпълнение на договори за обществени поръчки. 
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199. Като част от реализацията на програмата за професионализация, 

възложителите трябва да развиват допълнително човешките ресурси, 

специализирани в областта на обществените поръчки. В това отношение резултатите 

от проучването показват, че от общо 158 възложители, отговорили на този въпрос, 113 

(71.5%) разполагат със собствен екип за възлагане на обществени поръчки с експертен 

опит в областта на обществените поръчки. В зависимост от размера на възложителите, 

броят на експертите по възлагане на обществени поръчки варира от повече от 10 при 22, 

между 5 и 10 при 36 и между 2 и 4 при 50 от възложителите. 

 

200. Отговорите на въпросите от анкетата относно обучението по обществени 

поръчки изглеждат доста обещаващи. Почти 70% от респондентите разполагат с 

бюджет за обучение по обществени поръчки, а около 87% съобщават, че са посещавали 

обучителни дейности в областта на обществените поръчки поне веднъж годишно. Тези 

резултати представляват обещаваща основа за развитие на умения в областта на 

обществени поръчки в България, включително и на мрежи за обществени поръчки между 

възложителите. Такива мрежи изглежда съществуват по-скоро неформално, което е 

подкрепено от отговорите на въпроса с кого възложителите се консултират в случай на 

необходимост от съвет - отговор „колеги от сходни институции“ се нарежда на първо 

място (104), следван от „Агенцията за обществени поръчки“ (93) и „външни консултанти“ 

(45). 

 

201. Около 68% от възложителите смятат, че препоръките на АОП в рамките на 

предварителния контрол са полезни и способстват за изграждането на подходящ 

капацитет за възлагане на обществени поръчки. Това би спомогнало за решаването на 

някои от основните предизвикателства, установени в хода на проучванията, като например 

липсата на капацитет за разработване на пригодни за целта документи за провеждане на 

процедури по възлагане на обществени поръчки, липсата на споделяне на най-добри 

практики, както и липсата на специализирано обучение в областта на обществените 

поръчки. 

 

202. Полезността на уебсайта на АОП също е отразена в проучването. Около 91.3% 

от възложителите посочват, че уебсайтът на АОП е добре известен инструмент за 

информация и подкрепа. От друга страна, 25% от възложителите определят „липсата на 

методически ръководства“ като едно от основните предизвикателства, свързани с 

изпълнението на процедури по възлагане на обществени поръчки. Изразява се желание за 

подобрения в областта на методическата подкрепа (34%) и стандартните 

документи/шаблони (20%). 

 

203. Макар АОП да признава своята роля по отношение на комуникацията, тази 

функция е недостатъчно развита. АОП участва активно в дейностите по международно 

сътрудничество и поддържане на добри отношения с контролните, органите по обжалване 
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и други регулаторни органи в областта на обществените поръчки, но в същото време е 

налице ясна необходимост от активна комуникация с възложителите, ЦОП, 

икономическите оператори и обществеността. 

204. АОП трябва да има проактивна комуникационна и информационна стратегия 

за разпространяване на резултатите от своите дейности, обясняване на ползите от 

добрите практики в сектора на обществените поръчки и управление на очакванията 

на заинтересованите страни. Комуникацията е от съществено значение и по отношение 

на предотвратяването на лоши практики при възлагането на обществени поръчки – АОП 

не може да играе възпираща роля, когато нейните дейности не са широко известни. Наред 

с това АОП трябва да подобри структурата на своя уебсайт, което да го направи по-ясен и 

лесен за използване с оглед подпомагане на комуникационната стратегия и аспектите на 

ползваемост при намирането на информация от страна на възложителите и други 

заинтересовани страни. 

 

205. Директивите за обществените поръчки от 2014 г. и свързаната с тях нова стратегия 

на Комисията, приета през октомври 2017 г., 133 направиха по-очевидна от всякога 

нуждата от изграждане на силни партньорства между публичните органи, частния 

сектор и гражданското общество. 
 

206. България участва активно в организирането и провеждането на различни 

форуми за обмен на знания, особено интензивно по време на Българското 

председателство на Съвета на Европейския съюз в периода януари-юни 2018 година.134 

Участието в международни форуми и събития е особено препоръчително, тъй като освен 

за споделяне на знания и общуване в мрежа, те дават възможност за оставане в крак с 

международните тенденции, практики и постижения в областта на обществените поръчки. 

 

207. Сътрудничеството с международни организации, между възложителите в даден 

регион, с отделна или всички държави-членки на ЕС може да придаде огромна добавена 

стойност за постигане на конкретни цели на политиките в областа на обществените 

поръчки, включително обмен на знания, иновативни инструменти за обучение, 

професионализация и сертифициране на експерти по обществените поръчки. Наред с това 

може да се обърне внимание на акредитацията на квалификации, предоставяна от 

международни асоциации за обучение и центрове за върхови постижения. Насърчаването 

на съвместни подходи за изграждане на капацитет чрез използване на центрове за 

знания като университети с опит в областта на търговското управление, 

професионални организации, централни органи за покупки (вж. Препоръка 4) също 

                                                 
133 https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/strategy_en 
134 Подобряване на достъпа до обществени поръчки, 13 юни 2018 г., Изграждане на доверие и равнопоставеност при 

провеждане на процедури по възлагане на обществените  поръчки: конференция на високо равнище, посветена на 
подобяването на достъпа до пазарите на обществени поръчки, 15 юни 2018 г., Предизвикателства пред контролните 
органи в областта на обществените поръчки, 18 юни 2018 г. 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/strategy_en
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може да бъде проучено с оглед да се помогне за определяне на стандарти за умения и 

обучение. 
 

Каре 6: Съвместен подход за изграждане на капацитет 

Франция: Асоциация по обществени поръчки (APASP) – Ролята на професионалните асоциации за укрепване на профила на 

обществените поръчки. 

APASP е национална асоциация на физически лица и организации, занимаващи се с обществени поръчки, главно на държавни 

органи и с висок дял на местните власти, болници и гимназии, както и на икономически оператори и студенти. Целта на APSAP 

е да насърчава професионализирането в публичния сектор чрез обучение и обмен на информация. 

www.apsap.com 

 

CIPS: Лицензиран институт по обществени поръчки и доставки - Световна система за обучение и професионална 

акредитация. 

CIPS е глобална организация за популяризиране на най-добри практики в областта на обществените поръчки и доставките. Тя 

предоставя широк набор от услуги като: Система за акредитация (MCIPS); Развитие на глобална общност; Обучение, събития и 

награди. 

www.cipc.org 

 

Обединено кралство: Нотингамски университет - Ролята на университетите за повишаване ефективността на обществените 

поръчки чрез съчетаване на различни професии. 

Юридическият факултет на Университета в Нотингам предлага програма по правни въпроси и политики в областта на 

обществените поръчки, която има за цел да предостави на политиците, практикуващите в областта на обществените поръчки, 

адвокатите и изследователите/академичните среди задълбочени познания в областта на международното право и политиката в 

областта на обществените поръчки в ЕС. 

http://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/courses/law/public-procurement-law-and-policy-llm.aspx 

 

Малта: Министерство на финансите – Кариерно управление и организация на функциите при възлагането на обществени 

поръчки. 

Департаментът по обществени поръчки (ДОП) в рамките на Министерството на финансите изпълнява функциите на един от 

централните органи за покупки в малтийската система за обществени поръчки. Департаментът предлага обучения на служители 

по възлагане на обществени поръчки във възлагащите органи / възложители и взаимодейства с икономическите оператори. В 

ДОП е създадено звено за съответствие и мониторинг, имащо за задача осигуряване на прозрачност и добро управление в 

малтийската система за обществени поръчки. 

http://mfin.gov.mt/en/Pages/default.aspx 

 

Световна банка: Инструменти за обмен на знания и за електронно обучение в областта на обществените поръчки и 

методология за обмен на знания. 

Световната банка има дългогодишна история в насърчаването на обществените поръчки като професия в страни по света и в 

рамките на банката. Тя е инициирала дейности за обмен на знания между страните, включително органите за възлагане на 

обществени поръчки, с цел насърчаване на партньорското обучение за споделяне на добри практики и възпроизвеждане на 

решения в различните страни. Целта е да се осигурят на местните участници и практици необходимите знания и инструменти 

чрез стратегически и ориентиран към резултатите подход към обучението.  

Учредяването на Форум за интегритет, управление и откритост при възлагането на обществени поръчки (PRIMO) (по-

рано известен като Форум за обмен на информация в областта на обществените поръчки) от Световната банка през 2005 г. е 

важен иновативен етап в обмена на знания и опит в реформата на обществените поръчки. Форумът осигурява партньорско 

изграждане на капацитет на участващите държави.  
През 2016 г. бе отбелязана 12-та годишнина на форума. Събитието предостави възможност на агенциите за обществени 

поръчки и други агенции, натоварени с професионализацията на обществените поръчки, да споделят своя опит и практики в 

реформирането на обществените поръчки със специален акцент върху „Професионализацията на функциите по възлагане 

на обществени поръчки“. Основните цели на форума бяха (i) да даде възможност на институциите по обществени поръчки и 

други заинтересовани страни, които имат мандат за професионализиране на обществените поръчки от участващите държави, да 

споделят своя опит и практики в реформирането на обществените поръчки, със специален акцент върху професионализацията 

на обществените поръчки; ii) насърчаване и засилване на регионалното и междурегионалното сътрудничество в областта на 

обществените поръчки и доброто управление; и iii) даване възможност на участниците да проучат възможностите за работа в 

мрежа в тази област и да потърсят активно участие и подкрепа на международните и двустранните донори за по-нататъшно 

подобряване на предоставянето на услуги на гражданите чрез ефективност на обществените поръчки. 

http://www.apsap.com/
http://www.cipc.org/
http://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/courses/law/public-procurement-law-and-policy-llm.aspx
http://mfin.gov.mt/en/Pages/default.aspx
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http://www.worldbank.org/en/events/2016/05/17/12th-procurement-integrity-management-and-openness-forum 

 

3.5. Инстументи в подкрепа на изпълнението 

 

208. АОП поддържа гореща линия, на която се предоставят отговори на 

технически въпроси, свързани с функционирането на Регистъра за обществени 

поръчки (РОП). В случай на запитвания по правни аспекти те се отнасят към 

методически екип на АОП, действащ в рамките на нейната насочваща функция. Не се 

поддържа регистър на получените запитвания.  

 

209. АОП поддържа списък  на експерти със специфична експертиза в областта на 

обществените поръчки. Този списък представлява полезен инструмент за възложителите, 

които могат да получат бърз достъп до съответните услуги за провеждане на процедурите 

по възлагане на обществени поръчки. Други налични полезни инструменти включват 

онлайн хранилището на често задавани въпроси, което трябва да продължи да се 

поддържа въз основа на налична ясна документация относно всички запитвания, получени 

в писмен вид или по телефона и по лесен за ползване начин като важен крайъгълен камък 

на функцията на АОП като доставчик на услуги. 

 

210. АОП е разработила всеобхватен, макар и общ по своя характер наръчник, 

който превежда законодателството в насоки за дейността на възложителите. Наръчникът е 

достъпен на уебсайта на АОП. Освен това в процес на изготвяне  е ръководство за зелени 

обществени поръчки, а вече разработени и публикувани са указания за енергийна 

ефективност. 

 

211. Разработени са стандартни формуляри и документи. Освен формуляри за 

публикуване на обявления за процедури по възлагане на обществени поръчки, приети в 

съответствие с изискванията на ЕС и националните правила за възлагане на обществени 

поръчки, са разработени и стандартизирани договори и договорни условия за доставка 

на различни видове храни, автомобили, специализирано медицинско оборудване, софтуер, 

услуги по обезпечаване на сигурността, надзорни дейности, включително и общи условия 

за договорите за доставка на услуги, които са задължителни според разпоредбите на 

закона. АОП е предоставила стандартизирани споразумения и договорни клаузи чрез 

аутсорсинг на изготвянето им, като процесът е включвал публикуване на 

проектодокументите за обществено обсъждане и одобрение от съответните ресорни 

органи и други ключови заинтересовани страни преди тяхното окончателно одобрение от 

министъра на финансите.135 Алтернативен подход би могло да бъде включването на 

представители на различни органи и организации в разработването на стандартизирани 

документи, като скорошен пример за това са стандартните документи и изисквания, 

                                                 
135 Заповед № ЗМФ-1365/29.12.2016 г. 

http://www.worldbank.org/en/events/2016/05/17/12th-procurement-integrity-management-and-openness-forum
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одобрени от министъра на финансите136 за използване при някои видове инфраструктурни 

проекти по трите оперативни програми. Тепърва предстои регламентиране на процеса 

на стандартизация в областта на обществените поръчки при определяне на неговия 

обхват и ролите на участниците, както и установяване на отделните сектори и 

документи. 

 

212. По отношение на обществените поръчки, стандартизацията е процес на 

разработване и съгласуване на технически стандарти и спецификации, които 

осигуряват съгласуваност на критерии, методи, процеси или практики. Основна цел на 

стандартизирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки е да се избегне 

корупцията и да се засилят прозрачността и отчетността, като едновременно с това се 

улесни достъпът до възможности за участие в обществени поръчки на по-малките 

предприятия чрез по-голямата ефективност на процеса на възлагане.137 Наред с това 

стандартизацията има за цел да допринесе за намаляване на административната тежест. 

Понастоящем все още е налице необходимост от разработване на последователен и 

рационализиран подход към това, като се изяснят въпросите за обхвата, отговорността и 

популяризирането. 

 

213. Стандартизацията е сложно предизвикателство за всеки централен орган по 

обществени поръчки, тъй като касае множество заинтересовани страни, които често са 

резистентни към промяна и умело се позовават на специфични национални изисквания, 

които пречат на подхода за стандартизация. Без наличието на стремеж към по-голяма 

съгласуваност и последователност може да се постигне само ограничен напредък по пътя 

към стандартизация, тъй като би отсъствал реален стимул за възложителите да променят 

начина, по който осъществяват своята дейност. Без стандартизация бариерите пред  

навлизане в обществените поръчки ще останат високи, а възможностите за постигане на 

ефективност, прозрачност и по-добро съотношение качество-цена ще бъдат пропиляни. 

 

214. Използвайки своя капацитет за пазарен анализ, АОП би могла да идентифицира 

областите, в които стандартните подходи към възлагането на обществени поръчки могат 

да донесат по-голяма добавена стойност (например при договорите за строителство, 

предварителния подбор и др.) и да работи съвместно със заинтересованите страни за 

разработване на основен пакет от общи процедури и договаряне на степента на гъвкавост, 

която възложителите могат да си позволят при тяхната промяна или допълване. 

Критичната добавена стойност, която АОП може да създаде по отношение на 

стандартизацията, е като допринесе за набиране на инерция и преодоляване на 

пречките, блокиращи постигането на напредък, тъй като АОП е основният 

                                                 
136 Заповед №. ЗМФ-827/04.09.2018 г. 
137 Вж. Стандартизация в областта на обществените поръчки: национална и международна; Hughes & Laryea, 
Университет на Рединг, публикувано в Cerić, A. and Radujković, M. (eds.) Съвместен международен симпозиум на CIB: 
Строителството е изправено пред предизвикателства в световен мащаб. Дубровник, 27 септември-1 октомври 2009 г., 
стр. 742-751.  
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стратегически орган на страната в областта на обществените поръчки с цялото 

произтичащо от това влияние. 
 

215. Систематичният и планиран подход към стандартизацията трябва да бъде 

част от процеса на стратегическо планиране. Основните заинтересовани страни следва 

да бъдат включени както формално, така и неформално в определянето на приоритетите и 

разработването на основната документация. Трябва да се търси обратна връзка и 

информацията от нея да се включва в периодичните прегледи и преразглеждане на 

политиките. Ще бъде важно да се постигне равновесие между основната информация, 

която в идеалния случай трябва да бъде предоставяна в единен стандартен формат за 

всички процедури по възлагане на обществени поръчки в дадена продуктова област и 

степента на дискреция, която следва да бъде позволена на възложителите за вариантност в 

това отношение. Насърчаването на участието на представители на доставчиците в 

дискусиите относно стандартизацията може да помогне да се установят областите, в които 

това би довело до най-добри резултати. 

 

216. АОП следва да осигури пряко участие на заинтересованите страни в процеса на 

определяне на приоритетите за стандартизация чрез разработване на отличаващ се с 

последователност основен набор от документи. Това може да стане в рамките на ad hoc 

работни групи, както и на по-формални структури. Трябва да се търси редовна обратна 

връзка от потребителите на стандартизирани документи и получената информация да се 

включва в периодичните прегледи и редакции (вж. Препоръка 7). 
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Каре 7: Примери за методически инструменти и стандартизация в други страни 

 

В Румъния Националната агенция за обществени поръчки е разработила уеб-базирано ръководство за подпомагане 

на практикуващите в областта на обществените поръчки и по-специално възлагащите органи при изпълнението на 

дейностите, свързани с обществените поръчки. Ръководството предоставя информация за всички процеси на 

възлагане на обществени поръчки, от определянето на нуждите и организацията на поръчките, мониторинга на 

изпълнението на договора до анализа на показателите за изпълнение, свързани с обществените поръчки. 

Разработени са широк спектър от насоки и инструменти, включително за насърчаване на стандартизацията 

(например пълни комплекти стандартни тръжни документи, шаблони за годишна стратегия или договорна 

стратегия), които могат да бъдат изтеглени от уебсайта.  

https://www.achizitiipublice.gov.ro/home 

 

В Шотландия Дирекцията за обществени поръчки и търговия е разработила пакет от инструменти и продукти за 

изграждане на търговски способности в целия публичен сектор на страната, сред които Анализ на възможностите 

за покупки, инструмент за самопомощ за публичните органи и „Пътешествие в сектор обществени порчъки“ - уеб-

базирано ръководство за процедурите и политиките за възлагане на обществени поръчки.  

http://www.gov.scot/Topics/Government/Procurement 

 
След извършения през 2013 г. основен преглед на поръчките за строителство в Шотландия бе постигнат напредък 

по отношение на разработването на систематичен план за стандартизация чрез изготвяне на поредица от бележки 

за политиките и насоки за най-добри практики, публикувани в края на 2017 г. Макар да остава в развитие, това 

отразява устойчивата ангажираност както с възложителите, така и с представителите на доставчиците за 

съгласуване на приоритетите. 

http://www.gov.scot/Topics/Government/Procurement/policy/SPPNSSPANS/ScottishProcurementConstructionPolicyNotes 

 

В Норвегия Дирекция „Обществени поръчки“ на DiFi – Агенцията за публично управление и електронно 

правителство -  предоставя информация и насоки относно законодателството и най-добрите практики, като се 

съсредоточава особено върху разработването на насоки и образци за подпомагане както на възложителите, така и 

на купувачите. Те включват ориентиран към процеса инструмент за прилагане на стратегия за обществени поръчки.  

https://www.difi.no/om-difi/about-difi 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

https://www.achizitiipublice.gov.ro/home
http://www.gov.scot/Topics/Government/Procurement
http://www.gov.scot/Topics/Government/Procurement/policy/SPPNSSPANS/ScottishProcurementConstructionPolicyNotes
https://www.difi.no/om-difi/about-difi
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3.6. Професионализация 

217. Професионализацията на практикуващите специалисти в областта на 

обществените поръчки все по-често се счита от съществена важност за гарантиране, 

че процедурите по възлагане на обществени поръчки се провеждат в съответствие с 

нормативните разпоредби и целят най-добро съотношение качество-цена. Това е 

процес на увеличаване на административния капацитет на дадена организация чрез 

предоставяне на персонала на набор от умения и компетенции, необходими за 

осъществяване на тяхната мисия и изпълнение на определени функции. 

 

218. В контекста на обществените поръчки професионализацията означава да се 

гарантира, че възложителите разполагат с необходимите инструменти и знания за 

ефективно провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки и сключване на 

договори, имащи най-общо за цел да осигурят добро съотношение качество-цена и 

устойчивост на възложените поръчки за стоки, услуги и строителни работи, като 

същевременно допринасят за цялостното прилагане на политиката в областта на 

обществените поръчки. 

 

219. Важен етап в този процес ще бъде изграждането и прилагането на дългосрочна 

стратегия за професионализация в областта на обществените поръчки, придружена 

от план за действие. Такава стратегия в идеалния случай би била адаптирана към 

специфичните нужди, ресурси и административна структура и може да бъде 

самостоятелна или част от цялостна стратегия за развитие на публичната администрация. 

 

220. В България възлагането на обществени поръчки все още не е официално 

признато като професия в рамките на държавната администрация. Въпреки 

свършената добра работа в разработването на инструменти и насоки за нуждите на 

възложителите и централните органи за покупки (ЦОП), в АОП все още липсва отделна 

функция със специфична отговорност за определяне на стандарти за професионализация и 

изграждане на капацитет. Понастоящем АОП няма конкретно определена роля във връзка 

с професионализацията на функциите по възлагане на обществени поръчки (т. е. 

определяне на стандарти за професионална компетентност) и повишаване на капацитета (с 

изключение на координирането с Института по публична администрация на предвидените 

в стратегията дейности по обучение и осигуряването на някои от обучителите за 

организираните от ИПА семинари). Трябва да се отбележи обаче, че АОП вече работи за 

повишаване на качеството на системата за обществени поръчки и много от нейните 

дейности са насочени към постигането на тази цел. 

 

221. В АОП има ясно разбиране за необходимостта от отдаване на по-голямо 

значение на професионализацията и подобряването на способностите. Това би 

включвало изграждане на благоприятна среда с подходящи ресурси и ясни отговорности 

за разработването и прилагането на подходяща рамка на политики и стандарти. 
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222. АОП признава актуалното значение на своята роля за предоставяне на 

съдействие и насоки на възложителите. С разработването на новата стратегия за 

обществени поръчки АОП предвижда по-целенасочен подход в контекста на препоръките 

за професионализация, издадени от Европейската комисия като част от стратегията на ЕС 

за обществените поръчки. Съществуват различни добре развити модели за определяне на 

приоритетните области за изграждане на капацитет по институции или по сектори. Може 

да се помисли за акредитиране на квалификации, предоставяни от органи като Института 

за покупки и доставки (CIPS) и Международната асоциация за управление на търговски и 

договорни отношения (IACCM). Могат да бъдат проучени възможностите за връзки с 

университети с опит в областта на търговското управление с оглед определяне на 

стандартите за умения и обучение. 

 

223. Централните органи за покупки (ЦОП) могат да играят важна роля в процеса 

на професионализация. В допълнение към такива ползи от централизираното възлагане 

на обществени поръчки като постигане на по-ниски цени благодарение на ефекта на 

икономиите от мащаба, понижаване на транзакционните разходи, избягване на 

дублирането на поръчки, насърчаване на стандартизацията, компенсиране на липсата на 

управленски капацитет, повишена сигурност и предсказуемост на правно, икономическо и 

техническо равнище, по-голяма прозрачност и почтеност на процедурите по възлагане и 

пр., ЦОП биха могли да играят важна роля при формиране на въздействието на функцията 

за възлагане на обществени поръчки чрез разработване на инициативи за 

професионализация. В допълнение към осигуряването на повече видимост на дейността на 

практикуващите в сферата на обществените поръчки, те биха могли да служат като 

центрове за разпространение на информация, споделяне на експертни знания в различни 

области/сектори и предоставяне на консултантски услуги по конкретни аспекти на 

процеса на възлагане на обществени поръчки (рамкови споразумения, критерии за оценка 

и подбор, устойчиви обществени поръчки и иновации), както и да внесат по-голяма 

устойчивост и последователност в цялостната функция по възлагане на обществени 

поръчки. 
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Каре 8: Примери за професионализация в други страни  

 

Професионализацията на функцията за възлагане на обществени поръчки преминава от чиновническа функция 

към самостоятелна фокусна точка с управленска функция (набор от знания), с висококвалифициран и 

специализиран персонал, отговарящ на специални изисквания за минимални умения, правила, стандарти, етика и 

надзорен орган. 

Шотландското правителство стартира Рамка за компетентност в областта на обществените поръчки, 

инструмент, който помага да се определят нивата на умения и компетентности, изисквани от персонала, участващ 

в дейностите по възлагане на обществени поръчки и нуждите от обучение и развитие, и предоставя подкрепа за 

кариерно планиране. Рамката се основава на таблица за оценяване, по която се оценяват ролите според 

Глобалните стандарти за инфраструктура, процеси, изпълнение и хора на Сертифицирания институт за 

обществени поръчки и доставки (CIPS), като са очертани основни теми около ролята на интелигентния клиент, 

обхващащи търговска и финансова компетентност, планиране и управление на риска, устойчивост и иновации. 

 

Вж. http://www.gov.scot/Topics/Government/Procurement/Capability/proccompfw 

 

Аналогичен подход, възприет от Република Ирландия, оценява организационната зрялост въз основа на 

матрица, която включва:  

• Стратегия за обществени поръчки 

• Източници и категории на управление 

• Управление на връзките с доставчиците  

• От покупка до плащане 

• Човешки ресурси 

• Процес и технология.  

 

Вж. например https://tinyurl.com/ybjotol3 и https://tinyurl.com/y9wec6xq. 

 

В Съединените щати федералният модел на професионализация се регулира от Федералната служба за доставки. 

Тъй като цивилните агенции са строго отделени от Департамента по отбрана, съществуват два института за 

обучение - Федерален институт по придобиване (цивилен) и Университет по придобиване в отбраната (военен). 

Обучават се два вида персонал по придобиване (договарящи служители и представители на договарящите 

служители), като съществуват три нива на сертифициране за всеки от двата вида, в допълнение към изискванията 

за непрекъснато обучение за поддържане на сертификацията, присъствени лекции и онлайн класове. 

 

Институтът на Южна Корея за обучение по обществени поръчки (създаден в рамките на Агенцията за 

обществени поръчки) е основният орган за изграждане на капацитет и обучение. Той осигурява обучение на 

около 5500 бенефициенти, включително служители на агенцията, други централни и регионални публични 

субекти и частния сектор. Методите на обучение включват тридневни обучителни курсове (два дни за частния 

сектор) и регионални обучения за KONEPS (южнокорейската система за електронни обществени поръчки). 

Институтът също така предлага програма за официална сертификация на служителите на Агенцията по 

обществени поръчки, която включва две степени: 1) Специалист по поръчките и 2) Договарящ 

служител/анализатор на разходите. 

 

Правителството на  Нова Зеландия създава през 2010 г. Академия за обществени поръчки с цел да подпомогне 

практикуващите в областта на обществените поръчки както от публичния, така и от частния сектор да получат 

достъп до обучение и да се подготвят за получаване на международно призната квалификация за възлагане на 

обществени поръчки. В сътрудничество с института CIPS и редица частни доставчици на обучение Академията 

предлага курсове по възлагане на обществени поръчки за нива от начинаещи до напреднали, както и субсидирано 

обучение на възложители от публичния сектор за придобиване на официална квалификация по системата на 

CIPS. 

 

Вж. http://www.procurement.govt.nz/procurement 

 

 
 

 

 

 

http://www.gov.scot/Topics/Government/Procurement/Capability/proccompfw
http://www.gov.scot/Topics/Government/Procurement/Capability/proccompfw
http://www.procurement.govt.nz/procurement
http://www.procurement.govt.nz/procurement
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Министерството на икономиката, предприемачеството и занаятите (МИПЗ) на Хърватия е компетентният орган, 

който отговаря за системата за обществени поръчки в Хърватия. Наред с това министерството отговаря и за 

подготовката и изпълнението на дейностите по обучение и професионално развитие в областта на обществените 

поръчки. В контекста на присъединяването към ЕС Хърватия призна необходимостта от широкомащабно изграждане 

на капацитет в областта на обществените поръчки, тъй като по-голямата част от служителите в публичната 

администрация имаха ограничени познания за законодателството в областта на обществените поръчки. Освен това 

географската разпокъсаност на Хърватия представлява пречка пред усилията за изграждане на капацитет, полагани от 

централната институция. За да отговори на тези предизвикателства, МИПЗ стартира схема за сертифициране на 

специалистите по обществени поръчки, която да бъде прилагана в национален мащаб. Схемата има за цел да създаде 

критична маса от хора, които са запознати с нормативната уредба в областта на обществените поръчки, както и с 

правилата за усвояване на средствата от фондовете на ЕС. 

 

В Закона за обществените поръчки (ЗОП) бяха внесени поправки, с които се изисква обществените поръчки да се 

извършват от специално определени служители на възложителите и поне един от тях да е сертифициран служител с 

валиден сертификат в областта на обществените поръчки. При всяка процедура за възлагане на обществени поръчки, 

попадаща над националните прагове за приложимостта на Закона за обществените поръчки, следва да бъде назначена 

Комисия по обществените поръчки, която задължително трябва да включва поне един сертифициран експерт по 

обществени поръчки. Важно е да се спомене, че от възложителите не се изисква непрекъснато да разполагат със 

сертифициран персонал по възлагане на обществени поръчки, като те могат да потърсят услугите на сертифициран 

експерт на база ad-hoc. Ролята на сертифицирания експерт по обществени поръчки е да участва на всички етапи от 

процедурата по възлагане и да се увери, че тя се провежда правилно. Въпреки че не носи лична отговорност, 

сертифицираният експерт е изправен пред вероятността да понесе вреди за своята репутация в случай на производство, 

започнато срещу възложителя във връзка с процедура, в която той е участвал.  

 

Детайлите относно обучителната програма и процеса на сертифициране при обществените поръчки са залегнали в 

Наредба за обучение в областта на обществените поръчки (OG 06/2012, 125/14). Програмата за обучение включва 50-

часово обучение, обхващащо основните елементи на законодателството и практиката в областта на обществените 

поръчки. В края на обучението се провежда тест за получаване на сертификат за практикуващ, който е с тригодишна 

валидност. Допълнителна 32-часова учебна програма трябва да бъде завършена за подновяване на сертифицирането. 

Основното сертифициране струва 500 евро, а допълнителният курс - 150 евро. След изтичане на тригодишния срок на 

вадлидност сертификацията се подновява при поискване. Информация за графика на програмата за сертифициране, 

съдържанието на учебната програма, списък на обучителите и упълномощените органи за провеждане на обучение по 

сертифициране е публикувана на Портала за обществени поръчки. 

 

Програмата за обучение може да се изпълнява от (i) упълномощени от МИПЗ органи, включително от частния сектор; 

(ii) Министерството на публичната администрация, отговарящо за провеждането на обучение за държавните 

служители; и (iii) МИПЗ като компетентен орган, отговарящ за системата за възлагане на обществени поръчки, и в 

случай, че на пазара няма заинтересовани или налични оторизирани органи. МИПЗ отговаря за сертифицирането на 

обучителите, които на свой ред обучават сертифицираните специалисти по обществени поръчки. Учебната програма на 

обучителния курс се осъществява от професионалисти с опит в областта на обществените поръчки. 

 

Съгласно наредбата тези професионалисти включват (i) обучители в системата за обществени поръчки, (ii) 

професионалисти с минимум две години практически опит в провеждането на процедури за възлагане на обществени 

поръчки, или (iii) професионалисти, притежаващи валиден сертификат в областта на обществените поръчки, които 

имат най-малко една година практически опит в изпълнението на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

Освен това те трябва да притежават университетска диплома, да са публикували най-малко два статии в 

специализирана област, обхваната от учебната програма или да са участвали като преподаватели най-малко в две 

професионални консултации, конференции, семинари, работни срещи или други подобни форуми, посветени на 

конкретната област, включена от учебната програма. 

 
От 3 септември 2018 г. MИПЗ стартира приложение, наречено „Е-Образование“, което дава възможност за онлайн 

обучителни програми, преглед на обучителни сесии, автоматизиране на събирането на данни за обучение, преглед на 

датите за изпити, провеждане на он-лайн изпити, както преглед на  личния сертификационен статус на стажантите. 

Понастоящем съществува мрежа от около 5 000 сертифицирани специалисти по обществени поръчки, които са 

изброени на уебсайта на министерството. Близо 35 от тях са с признат висок рейтинг и се радват на голямо търсене. 

Освен това, сертификацията допринесе за създаването на нова професия, тъй като сертифицираните практици могат да 

упражняват своята функция като външни консултанти. 
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3.7. Заключения 

224. Положени са усилия и продължава да се работи в областта на изграждането на 

капацитет, но е налице възможност за по-нататъшно подобрение в тази област, както 

и за признаване на обществените поръчки като отделна професия и стратегическа 

функция. АОП признава необходимостта от нова фаза на стратегическата реформа в 

сектора на обществените поръчки с ясен акцент върху професионализацията, 

изграждането на капацитет, иновациите и стандартизацията и предвижда тези въпроси да 

залегнат в следващата стратегия за развитие на сектор обществени поръчки. 

 

225. Професионализацията и изграждането на капацитет/способности предстои да 

бъдат централни елементи на новата стратегия за обществени поръчки. Поради това 

АОП следва да има ясно определена и подходящо обезпечена фокусна точка за 

разработване на политики и установяване на стандарти, която да бъде движеща сила на 

изпълнението. Съществуват различни добре разработени модели за определяне на 

приоритетни области за изграждане на капацитет по организации или по сектори. 

Картографирането на заинтересованите страни следва да бъде важна част от 

подготвителната работа по новата стратегия, която да подкрепи усилията за 

професионализация и изграждане на капацитет, както и да подпомогне подобряването на 

процеса на отчитане на резултатите. 

 

226. Постигнати са съществени подобрения по отношение на обучението в областта 

на обществените поръчки, като до края на 2019 г. ще бъдат обучени около 1 000 

служители по обществени поръчки от цялата страна. За усъвършенстване на процеса 

на изграждане на капацитет,  в сътрудничество с други ключови заинтересовани страни, 

АОП следва да помисли като първа стъпка за определяне обхвата на компетенциите, 

включително на уменията, знанията и качествата, необходими на специалистите, 

участващи в процеса на възлагане, като се отчете огромното разнообразие на 

обществените поръчките, включително разнообразието от области, сектори, категории, 

специализация, стандарти и функции. По този начин ще се улесни определянето на  

съдържанието и продължителността на съответните програми за обучение, като в някои 

случаи се определят и изисквания за стандартизиране на обучението в определени области 

с цел получаване на сертификат като предварително условие за заемане на определени 

служебни позиции. 

 

227. Централизираното възлагане на обществени поръчки би могло да бъде 

отправна точка за осигуряване на по-високо ниво на специализация чрез по-

нататъшно засилване на ролята на вече създадените ЦОП при определяне на 

подходящи инструменти и способи, както и придобиване на специфични знания и умения, 

свързани с отделните категории. ЦОП биха могли да се развиват като признати центрове 

на експертни знания, които да предоставят насоки, консултантски услуги и обучение в 

областта на обществените поръчки по избрани теми за специфични сектори.  
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228. Систематичният планов подход към стандартизацията следва да бъде част от 

процеса на стратегическо планиране. Основните заинтересовани страни следва да бъдат 

включени в определянето на приоритетите и разработването на основен набор от 

документи. 

 

229. АОП признава актуалността и значението на своята роля за предоставяне на 

съдействие и насоки на възложителите. С разработването на новата стратегия за 

развитието на сектор обществени поръчки АОП предвижда по-целенасочен подход в 

контекста на препоръките за професионализация, издадени от Европейската комисия като 

част от стратегията на ЕС за обществените поръчки. АОП се нуждае от проактивна 

стратегия за комуникация и осведомяване на обществеността, въз основа на която да 

разпространява резултатите от своята дейност, да обяснява ползите от добрите практики 

при възлагане на обществените поръчки и да управлява очакванията на заинтересованите 

страни. 
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ГЛАВА 4: НАБЛЮДЕНИЕ, НАДЗОР И КОНТРОЛ 

4.1. Въведение и контекст 

230. Тази глава разглежда ефективността на прилаганите в България механизми 

за наблюдение и контрол и прави оценка доколко системата за обществени поръчки 

разполага с подходящи форми на контрол, които да подкрепят нейното функциониране в 

съответствие с нормативната уредба, в каква степен е осигурена координация и 

съгласуваност на обмена на информация и действията на контролните органи и как 

функционира съществуващата система за наблюдение на обществените поръчки. Главата 

обхваща и други важни аспекти на системата за възлагане на обществени поръчки, 

включително ролята на гражданското общество, като част от системата за контрол. 

  

231. Сред основните аспекти, подложени на оценка, са: 

 Съществуващата рамка за контрол, балансираност между мониторинг на 

изпълнението и мониторинг на съответствието, включително извършваният от 

АОП преглед и анализ, както и мерките за подобряване на системата на 

възлагане на обществени поръчки; 

 Координация на контрола: съгласуваност, обмен на информация, припокриване 

на функции; 

 Ефективност на извършвания контрол и одит; 

 Съществуващи източници на данни и информация, използване на системата за 

електронни обществени поръчки. 

 

Разделът включва 4 основни показатели, които се считат за важни за оценка на 

наблюдението, надзора и контрола. 
 

Таблица 14: Показатели за оценка на дейностите по наблюдение, надзор и контрол 

Показатели Подпоказатели 

Системи за контрол и одит 

Вътрешен контрол и одит, външен контрол и одит 

(предварителен и последващ контрол, проверки за 

съответствие, проверки на изпълнението), надзор от страна на 

компетентни органи, организация и процедури на системите 

за контрол. 

Координация на контрола и одита  
Правила и ред за координация и подотчетност, стандарти и 

процедури, наръчници. 
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Показатели Подпоказатели 

Констатации и препоръки 

Корективни мерки, изпълнение, проследяване, обратна връзка 

със съответните заинтересовани страни, отчетност пред 

обществото. 

Наблюдение 

Електронна платформа за обществени поръчки, показатели за 

управление и резултатност, източници на данни, анализи на 

данни, статистическа информация за обществените поръчки. 

4.2. Системи за контрол и одит 

232. Системите за контрол и одит на обществените поръчки в България са 

регламентирани от Закона за обществените поръчки,138 който предвижда следните 

механизми за контрол: 

а) Вътрешен контрол 

i) Възложителите с годишен бюджет равен или по-голям от 5 милиона лева са 

задължени да приемат вътрешни правила за обществени поръчки.139 От 

възложителите се изисква да установят вътрешен ред за планиране и провеждане 

на процедури за възлагане на обществени поръчки, включително за управление на 

договорите, както и архивиране и обучение.  

б) Външен контрол 

ii) АОП извършва предварителни проверки върху процедури за възлагане на 

обществени поръчки чрез случаен избор, както и върху процедури на договаряне,  

изключения и изменения на договори за обществени поръчки;140 

iii) АОП извършва мониторинг на обществените поръчки; 141 

iv) СПРБ и АДФИ осъществяват последващи проверки, включително контрол върху 

изпълнението на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения; 142 

                                                 
138 Закон за обществените поръчки, Държавен вестник, брой 13/16.02.2016 г., както е изменен и допълнен. В сила от 
15.04.2016 г. Правилникът за прилагане на ЗОП е приет с ПМС № 73/05.04.2016 г., Държавен вестник 28/8.042016, както 
е изменен и допълнен. В сила от 15.04.2016 г. 
139 Член 244 на ЗОП. Редът за осъществяване на вътрешен контрол е посочен в Член 140 на Правилника.  
140 Член 229, алинея 1, точка 5-8 на ЗОП, както е изменен и допълнен. Редът за провеждане на всеки от видовете 
контрол е регламентиран в Член 232-235 на ЗОП. Член 115-139 от правилника за прилагане на ЗОП. Контролът върху 
договори, попадащи в изключения от приложното поле на закона беше отменен считано от 1-ви март 2019 с последните 
изменения на ЗОП, приети на 4 октомври 2018 г. 
141 Член 229, алинея 1, точка 14 на ЗОП. Функцията за мониторинг е преформулирана в неотдавнашното изменение на 
закона. Правилата за прилагане все още предстои да бъдат приети, поради което ролята и процесът на новата функция 

за мониторинг следва да бъдат допълнително изяснени.  
142 Член 238 на ЗОП. Редът за осъществяване на външен контрол от АДФИ е регламентиран в Член 239-241 на ЗОП. 
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v) Други органи също могат да извършват проверка на обществените поръчки, ако са 

оправомощени от закона, регламентиращ тяхната дейност.143 Управляващите 

органи, сертифициращите органи и Изпълнителна агенция „Одит на фондовете на 

ЕС“ извършват последващи проверки на договори за обществени поръчки, 

финансирани със средства от фондовете на ЕС.144 

233. Освен посочената по-горе рамка, вътрешният одит се регулира от Закона за 

вътрешния одит в публичния сектор,145 който урежда и организациите, в които се 

създават звена за вътрешен одит. Министерството на финансите отговаря за 

координацията и хармонизацията на вътрешния одит. 

 

234. Създаденият в рамките на Министерски съвет Главен инспекторат и 

инспекторатите на ниво министерства/агенции упражняват вътрешен 

административен контрол върху организационните структури и административни звена 

на тяхно подчинение/съгласуване, който включва и аспекти, свързани с обществените 

поръчки. 

 

4.2.1 Вътрешен контрол и одит 

235. Правилникът за прилагане на Закона за обществените поръчки146 предвижда 

минимално съдържание на правилата за вътрешен контрол, което трябва да бъде 

осигурено от възложителите с годишен бюджет равен или по-голям от 5 милиона 

лева и чието изпълнение може да бъде вътрешно или възложено частично на външни 

изпълнители. По правило вътрешната процедура следва да обхваща информация за целия 

цикъл на възлагане на обществени поръчки, включително: 

 анализ на потребностите, планиране и провеждане на процедури за възлагане на 

обществени поръчки и подписване на договори за обществени поръчки; 

 определяне на служителите, отговорни за етапа на планиране и подготовка на 

процедурите, както и реда за осъществяване на контрол върху тяхната дейност, 

и определяне на членовете на оценителната комисия; 

 управление на обжалването; 

 поддържане на профила на купувача; 

 управление на договорите; 

                                                 
143 Член 243 на ЗОП.  
144 Член 243 на ЗОП урежда възможността за осъществяване на контрол от други органи съгласно техния мандат. 
145 Закон за вътрешния одит в публичния сектор, Държавен вестник, брой 27/31.03.2006, както е изменен и допълнен. 
146 Член 140 от Правилника за прилагане на ЗОП. 
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 документиране на всеки етап от цикъла на обществените поръчки и архивиране 

на документацията; 

 обучение на отговорни лица. 

236. Създаването на звено за вътрешен одит не е задължително за всички 

организации от публичния сектор и като цяло се свързва с мащаба на 

институцията/организацията от гледна точка на изразходвания бюджет.147 Вътрешният 

одит не е изрично насочен към обществените поръчки, но може да включва аспекти, 

свързани с процедурите за възлагане на обществените поръчки. Отделът за вътрешен одит 

обикновено идентифицира рисковете в организацията и оценява адекватността и 

ефективността на системите за финансово управление и контрол, включително спазването 

на законодателството и вътрешните актове, както и ефективността, ефикасността и 

икономичността на дейностите. 148 Вътрешният одит се извършва въз основа на оценка на 

риска, чиито резултати намират отражение в тригодишен стратегически план (задаващ 

дългосрочните цели) и годишен план, съдържащ конкретни одитни ангажименти.149 

Одитните доклади и планът за действие за изпълнение на приетите препоръки се 

одобряват от ръководителя на организацията. 

 

237. Вътрешният административен контрол се осъществява от Главния 

инспекторат, който е на пряко подчинение на министър-председателя и/или от 

инспекторатите150 на ресорните министерства/агенции, подчинени на ръководителя 

на съответната институция. Инспекторатите имат право да извършват цялостни, 

планирани, по конкретен въпрос, на отделен случай (ad-hoc) и последващи проверки на 

структурите, дейностите и процесите в администрацията, както и да извършват преглед на 

спазването на законодателството или на вътрешните правила. Главният инспекторат 

координира и подкрепя дейността на инспекторатите, създадени съгласно разпоредбите на 

Закона за администрацията. 

 

238. В рамките на своите правомощия инспекторатите могат да извършват 

проверки и на процедури за възлагане на обществени поръчки, но те не решават и не 

се произнасят по законосъобразността на процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, а проверяват доколко държавните служители са изпълнили правилно 

задълженията си било то по отношение на конкретната поръчка или във връзка с 

изпълнението на конкретни функции. Констатациите на инспекторите се излагат в доклад, 

който се представя на ръководителя на организацията, който взема решение за тяхното 

изпълнение. В случай на сигнали, свързани с текущи процедури за възлагане на 

обществени поръчки, проверки се инициират незабавно по нареждане на министъра преди 

                                                 
147 Член 12 на Закона за вътрешния одит в публичния сектор. 
148 Член 5 на Закона за вътрешния одит в публичния сектор. 
149 Член 32-36 на Закона за вътрешния одит в публичния сектор. 
150 Член 46 и Член 46a на Закона за администрацията, Държавен вестник, брой 130/5.11.1998, както е изменен и 
допълнен. 
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да бъде взето решението за възлагане. Последващи проверки се извършват с цел да се 

провери дали препоръките са били действително изпълнени.  

 

239. Инспекторатите не координират дейността си с други контролни органи и не 

използват специфична методология при проверки, свързани с обществените 

поръчки, като извършват тези проверки въз основа на общите законови разпоредби. 
При установени нарушения те могат да предложат на ръководителя на институцията 

налагане на дисциплинарни наказания, като в такива случаи уведомяват АДФИ. В случай 

на наказателни нарушения имат право да сезират прокуратурата. Тъй като не са 

оправомощени да налагат санкции, техните решения не подлежат на обжалване. 

 

240. Ролята на инспекторатите по отношение на обществените поръчки следва 

допълнително да се анализира и при нужда да бъде оптимизирана, за да се докаже 

нейната ефективност и да се избегне евентуално припокриване или противоречие с 

дейността на други контролни органи (вж. Препоръка 15). 

 

4.2.2  Външен контрол и одит 

4.2.2.1 Предварителен контрол (Ex-ante) 

241. Системата за предварителен контрол е въведена за първи път през 2009 г. под 

формата на систематичен преглед на договорите, финансирани със средства от ЕС, които 

надхвърлят прага за публикуване в „Официален вестник“ на ЕС. Въз основа на 

препоръките на Европейската комисия АОП разработи и приложи нов механизъм за 

предварителен контрол, който да  гарантира случаен избор на процедури, да бъде 

непредсказуем и да включва свързани с качеството елементи. Този новоразработен 

механизъм за предварителен контрол е въведен през м. септември 2016 година. 
 

242. Анализът на наличните данни за предварителния контрол чрез случаен избор 
(м. септември 2016 г. – м. март 2018 г.) показва, че едва 1.96% от всички процедури за 

възлагане на обществени поръчки са били подложени на предварителен контрол 

чрез случаен избор, като 16.72% от тях са били под Националните прагове, а 7.9% са 

били за обществени поръчки на стойност под 10 000 лева.  

 

243. Неотдавна в организацията на предварителния контрол настъпиха промени в 

съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените 

поръчки151, имащи за цел поставяне на по-силен акцент върху процедурите с висок риск. 

Промените в Правилника за прилагане на ЗОП са все още в процес на извършване. 

Приетите законодателни промени, свързани с извършваните от АОП проверки, са 

                                                 
151 Приет на 4 октомври, 2018 г. 
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положителна стъпка напред, но тяхното въздействие следва да бъде внимателно 

наблюдавано (вж. Препоръка 16).  

 Предварителни проверки чрез случаен избор на процедури 

244. Всеки работен ден от годината на случаен принцип се избира по една 

процедура за извършване на предварителна проверка. Процесът на подбор е 

автоматизиран и изцяло случаен, но се извършва по методика, която отчита общото ниво 

на риск, изчислено за всеки договор, както е описано по-долу. 

 

245. Предварителната проверка на случайно избрани процедури се основава на 

система за претеглен риск, която използва данни, извлечени от Регистъра на 

обществените поръчки, като всяка година АОП прави преглед на рисковите фактори152 и 

техните тегла. Подходът на случаен подбор се основава до голяма степен на статистическа 

информация, като оценката на риска е предварително определена въз основа на наличните 

за предходната година данни. 

 

246. Всеки елемент на съответния рисков фактор също така е предмет на 

прилагане на корекционен коефициент, коригиран годишно от АОП въз основа на 

собствен опит. Не е ясно обаче как се определя стойността на този коефициент на 

практика. Тъй като рисковите фактори и техните стойности се публикуват открито, 

възложителите могат да изчислят общата степен на риска за техните процедури.  

 

247. Елементът на непредсказуемост се гарантира от случайния автоматизиран 

избор чрез софтуер, разработен специално за тази цел. Колкото е по-висок общият 

коефициент на риска при дадена процедура, толкова по-голяма е вероятността тя да бъде 

избрана за предварителна проверка. В същото време обаче, случайният характер на 

процеса на подбор означава, че процедурите за възлагане на много големи поръчки не 

винаги биват избирани за проверка и че процедури за много малки поръчки също могат да 

бъдат обхванати от процеса на предварителен контрол чрез случаен избор. 

 

248. Въведеният с последното изменение на законодателството в областта на 

обществените поръчки153 праг, под който обществените поръчки не подлежат на 

предварителна проверка чрез случаен избор би трябвало да позволи по-голямо 

фокусиране върху процедурите с висока стойност и висок риск, което означава, че 

функцията за мониторинг може да бъде включена в единния процес на контрол. 

                                                 
152 Рисковите фактори и техните елементи (представени в скоби) са следните: а) вид на възлагащите органи (публични 
или секторни) по ЗОП; б) вид на възлагащите органи съгласно техния статут (министерства, национални агенции, 
областни управи, регионални агенции и пр.); в) вид на процедурата (отворена, ограничена ...); обект на процедурата за 
възлагане на обществена поръчка (строителство, доставки, услуги); г) оценка на разходите (над или под праговете на 
директивите на ЕС); д) източник на финансиране (ЕС или държавният бюджет/други източници). 
153 Член 103 от Закона за изменение и допълнение на ЗОП – 1 милион лева за строителни работи и 200 000 лева за 
услуги и доставки. 
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249. Същевременно обаче не трябва да се пренебрегва необходимостта от 

прозрачност по отношение на договорите с ниска стойност. Ако те бъдат изключени 

от системата за предварителен контрол на случаен принцип, може да има спад в 

качеството и е възможно увеличаване на нерагламентираните дейности по възлагане 

на обществени поръчки. Ето защо би било добре да продължи добрата практика на 

публикуване на всички процедури с ниска стойност (включително договорените),  което 

ще спомогне за запазване на видимостта на тази дейност. В по-дългосрочен план по-

системното възлагане на обществени поръчки по електронен път би могло да се използва 

за създаване на прозрачност около паричните потоци, свързани с дейността по възлагане 

на обществени поръчки. Това би могло също така да помогне за преодоляване на 

непропорционално големия брой поръчки, възложени чрез процедура на договаряне.
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Каре 9: Примери от други страни за прилагане на предварителен и последващ контрол  

 

Механизмите за предварителен контрол се използват сравнително рядко в напредналите държави с по-развити 

функции в областта на обществените поръчки. Предварителният контрол се популяризира от ЕК като средство за 

подобряване на качеството на обществените поръчки, особено в случаите, когато е възможно да се използва 

финансиране от ЕС. 

 

В Нидерландия, Унгария и Словения изобщо не съществува предварителен контрол, но в Унгария такъв се 

предлага като услуга при поискване от възложителите. Обществените поръчки с финансиране от фондовете на ЕС 

са обект на предварителен контрол в Унгария и на последващ контрол в Словения. 

 

В Естония предварителният контрол се осъществява от Министерството на финансите, което има право “по 

време на и след процедура по възлагане на обществена поръчка да провери спазването на този закон без спънки и 

без предварително уведомление до седалището на възлагащия орган“. Следователно решението за проверка не е 

автоматично и е изцяло по усмотрение на министъра. Министърът също така има правомощието да обяви дадена 

процедура за възлагане на обществена поръчка за невалидна по различни причини, изброени в закона, например 

ако възлагащият орган не е представил тежестта на всеки критерий за оценяване или не е уведомил всички 

заинтересовани кандидати. 

 

В Полша председателят на Службата за обществени поръчки (СОП) има правомощието да контролира 

възлагането на процедури за обществени поръчки, да извършва ad hoc проверки в рамките на четири години след 

възлагането и задължително отговаря за предварителните проверки на проекти, финансирани със средства на ЕС. 

СОП има правомощия да инициира административни процедури, при които възложени поръчки могат да бъдат 

отменени, както и да налага финансови санкции. В същото време Сметната палата действа като основен орган за 

надзор в Полша и отговаря за предварителния контрол на нередностите при възлагане на обществени поръчки. 

СП издава препоръки до възлагащите органи когато са констатирани нередности, а възложителите от своя страна 

сами решават дали да изпълняват тези препоръки или не. 

 

В Румъния предварителният контрол се осъществява от Агенцията за обществени поръчки (ANAP). До юни 2018 

г. ANAP извършва и последващ контрол, но съгласно приетите неотдавна законодателни промени които 

последващият контрол ще се извършва главно от Сметната палата. Предварителният контрол включва както 

проверката на тръжните документи преди стартирането на процедурата, така и процеса на оценка на избрани 

процедури и проверка на договрните изменения. Румъния понастоящем въвежда нова система за предварителен 

контрол на базата на случаен избор, имаща за цел по-висока добавена стойност на този процес.  Новата 

методология предвижда преминаване от предварителен контрол на близо 20 000 процедури към 3 000 процедури. 

Ежедневният подбор на процедурите се извършва въз основа на извадков механизъм, който отчита редица 

условия като: 

- непредвидимост и многокритерийност 

- въз основа на характеристиките както на процедурата, така и на Възложителя 

- включване в извадката на различни видове Възложители и различни сектори 

- представителна извадка от географска гледна точка 

- значителен дял от стойността на процедурите по възлагане на обществени поръчки 

- претегляне въз основа на вида на договора. 

 

Размерът и сложността на процедурата и капацитетът на Възложителя се вземат предвид при разработването на 

методологията, като рисковите фактори включват, без да се ограничават до: източник на финансиране, критерии 

за възлагане, вид процедури, предишни оплаквания, резултати от предишни процедури (брой на офертите, 

единични търгове, анулирани процедури), опит в конкурсните процедури и пр. 
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 Определяне на външни експерти 

250. С получаването на документите от съответния възложител се задейства 

процедурата по определяне на външен технически експерт, който да предостави 

професионално техническо становище, както е предвидено в Наредбата за условията и 

реда за избор на външни експерти за проверка на техническите спецификации при 

възлагането на обществени поръчки154. Тази система е в сила от началото на 2018 г. и все 

още се намира на ранен етап на изпълнение. 

 

251. Одобрен е списък от около 60 регистрирани експерти в 72 професионални 

области155. Едни и същи експерти могат да фигурират в повече от една професионална 

област. От тях се очаква да извършват прегледи на техническите спецификации и 

методологията за оценка. Всички експерти трябва да отговарят на минималните 

изисквания за квалификация и опит, посочени в наредбата, като всеки експерт може да 

кандидатства за максимум две професионални области. Окончателният списък на 

експертите се одобрява от комисия, съставена от представители на АОП, Министерство на 

финансите и Националния център за информация и документация. Списъкът се поддържа 

и публикува на Интернет страница http://www.aop.bg/ets.php. 

 

252. При кандидатстване за включване в списъка всички експерти трябва да подпишат 

декларация за неразкриване на информация. След като бъдат избрани за конкретна 

процедура, те трябва да представят подписана декларация, потвърждаваща отсъствието на 

конфликт на интереси. 

 

253. Ако в списъка са включени външни експерти в съответната област, един от тях се 

избира на случаен принцип и разполага с време до 16:00 ч. на следващия ден, за да посочи 

дали е готов да поеме задачата. Това се прави като АОП заедно с проект за договор 

изпраща и съответните проекти на документи. В проектодоговора, въз основа на оценка на 

обема и сложността на документацията, се определя крайният срок за получаване на 

становището на техническия експерт въз основа на преценка на обема и сложността на 

документите. Заплащането на експерта се извършва въз основа на броя отработени часове 

при определена с наредба ставка от 10 лв. на час и фиксиран максимум от 40 часа. 

 

254. В случай, че избраният технически експерт откаже да извърши оценка или не 

отговори в рамките на определения срок, е задължително на случаен принцип да бъде 

избран втори технически експерт, ако в одобрения списък има такъв в съответната 

професионална област. Ако и той откаже или не отговори, АОП по своя преценка решава 

                                                 
154 Приет с ПМС № 251 от 08.11.2017 г. 
155 Всички области са посочени в Заповед № РД-48/14.11.2017 г. на изпълнителния директор на АОП. 

http://www.aop.bg/ets.php
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дали да се обърне към трети технически експерт. На практика това се случва рядко, като 

документацията се обработва изцяло в рамките на Дирекцията „Контрол на обществените 

поръчки“ в АОП. 

 

255. Около 30 процедури са били обработени през първите два месеца след 

влизането в сила на системата. АОП като цяло е неудовлетворена от качеството на 

становищата, предоставени от техническите експерти, като се позовава на 

необоснованост на препоръките, липса на конкретни препоръки или наличие на общи 

твърдения за съответствие без каквито и да било подкрепящи факти. Освен това са налице 

анекдотични доказателства, че техническите експерти предявяват завишени искания за 

заплащане на извършената от тях работа – така например, технически експерт е 

претендирал за заплащане на 40 часа работа по становище, предоставено в рамките на два 

дни. АОП все още не е извършила официална оценка на качеството, но счита по-малко от 

една трета от предоставените технически становища за задоволителни. В една четвърт от 

случаите АОП е наложила неустойки, приспадайки част от заплащането на експертите. 

 

256. АОП е разработила въпросник, който е изпратен до възложителите с цел 

получаване на обратна информация относно работата на техническите експерти, макар че 

досега са получени ограничен брой отговори. Други мерки, предприети за справяне с 

въпроса за качеството, включват по-подробно уточняване в договора на изискванията към 

експертите относно изготвяните от тях доклади, представяне на контролен списък за 

извършената дейност и разширяване на клаузите, които позволяват намаляване на 

заплащането и изваждане на експерта от одобрения списък в случай на незадоволително 

изпълнение. 

 

257. Макар да са очевидно налице проблеми с качеството на предоставяните от 

техническите експерти консултантски услуги, не е ясно дали тези проблеми са 

систематични по характер или са по-скоро свързани с установяването на новата 

система. В АОП са обмисляни мерки за контрол на качеството и въвеждане на показатели 

за качество в области, които агенцията счита за най-важни по отношение на докладите на 

експертите. АОП трябва да продължи да отделя необходимото внимание на измерване на 

качеството, използвайки вече съществуващи показатели като стандарти за навременност 

(представен ли е докладът в срок), точност на съдържанието (предоставя ли необходимата 

информация) и адекватна техническа експертиза (подкрепено ли е становището на 

експерта с необходимите доказателства). Тези стандарти биха могли да се коригират чрез 

извършване на периодични  оценки и да се използват като средство за измерване на 

качеството на предоставяните от техническите експерти становища. Би било полезно също 

така да се води списък на проблемите, свързани с докладите на техническите експерти, 

които предизвикват загриженост относно качеството и ползите, така че да се прецени дали 
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е налице общ модел. Това би помогнало и за разработването на показатели за оценка. Все 

още е рано да се каже дали трудностите, с които АОП се сблъсква по отношение на 

качеството на работа на техническите експерти се дължат на новата система, която е в 

процес на установяване, или е налице по-съществен фундаментален проблем. Ако 

последното е вярно и проблемите с качеството продължават, скромните допълнителни 

административни усилия, необходими за прилагането на описания по-горе основен 

механизъм за контрол на качеството, биха били оправдани. 

 

258. Макар че предоставя на външните експерти насоки относно начина на изготвяне на 

техните становища и ги уведомява в случай на проблеми с ниското качество, АОП следва 

систематично да регистрира и категоризира проблемите с качеството и редовно да 

предоставя обратна информация на експертите относно качеството на техните 

доклади, позовавайки се не само на своите изводи, но и на мнението на възложителите. 

АОП следва също така да организира серия от групови срещи с експертите, за да ги 

запознае със стандартите, на които се очаква да отговарят техните доклади за оценка и да 

допълни осъществяваната досега електронна комуникация с контакти „лице в лице“. 

Ситуацията следва да бъде разгледана отново след 12 месеца, за да се определи дали все 

още има проблем с качеството на работа на техническите експерти и ако това е така, да се 

помисли какви допълнителни мерки биха били подходящи за разрешаването на този 

проблем (например изваждане от списъка на експертите, показали трайно несправяне с 

работата или ревизия на подхода за заплащане на техническата експертиза). Би било 

полезно също така АОП да извършва преглед на областите, в които участието на 

технически експерти би могло да донесе най-висока потенциална добавена стойност, т. е. 

най-сложните и поставящи технически предизвикателства процедури. 

 

 Предварителни проверки - Етап 1 

259. След като получи съответните проекто-документи от възложителя, АОП 

стартира възлагането на процедурата на екип от две лица от отдел „Контрол чрез 

случаен избор“ в Дирекция „Контрол на обществените поръчки“. Задачата не се 

извършва преди този момент поради потенциални несъответствия между предварителната 

информация, регистрирана в системата и съдържанието на получената документация. 

АОП счита, че някои от възложителите умишлено се стремят да увеличат вероятността за 

избор на тяхна процедура, като манипулират рисковите фактори с невярна информация. 

Възложителите гледат на избора на тяхна процедура за проверка на случаен принцип като 

положителна стъпка, тъй като това им осигурява известна степен на защита срещу 

последващо обжалване. 

 

260. Техническите експерти се фокусират върху прегледа на техническите 

спецификации и методологията за оценка, докато екипът на АОП, включващ двама 



    
 

130 
Проект BG05SFOP001-2.008-0001 „Преглед и оценка на системата за обществени поръчки в България“ се осъществява с 

финансова подкрепа по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд  

 

 

 

 

служители, разглежда останалата част от документацията. Процесът отнема 14 дни от 

получаването на подлежащата на проверка документация от възложителя, макар че не са 

предвидени явни санкции, ако този срок не бъде спазен. Цялата документация и 

препоръки, включително докладът на техническия експерт, се обединяват в едно досие, 

което се подлага на вътрешно съгласуване в Дирекция „Контрол на обществените 

поръчки“. Крайният продукт се подписва от Изпълнителния директор на АОП и се връща 

на възложителя, който е длъжен да публикува препоръките и становището на АОП в своя 

профил на купувача. 

 

261. Не съществуват допълнителни формални задължения между АОП и 

възложителя, въпреки че възложителят може да потърси от АОП съвети по 

конкретни въпроси. В същото време обаче, в изменения Закон за обществените поръчки 

е предвидено задължение за възложителите да уведомяват АОП за причините за 

неспазване на препоръките от предварителния контрол едновременно с публикуване на 

обявлението в Регистъра на ОП. 

 

262. При преразглеждане на системата за предварителен контрол би следвало да се 

въведе систематизирано изискване към възложителите да демонстрират по какъв 

начин са взели предвид констатациите от различните етапи на предварителната проверка. 

Възможностите могат да включват: 

 Въвеждане на задължение за възложителите да отговорят официално на доклада от 

Етап 1 на предварителната проверка в рамките на определен срок и преди 

официалното започване на процедурата, посочвайки кои от констатациите в 

доклада са били приети и кои са били оспорени (и защо)156;  

 Въвеждане на изискване към възложителите при стартиране на процедурата да 

излязат с декларация за съответствие с констатациите от Етап 1 на 

предварителната проверка; 

 Оспорване на действията на възложители, които не са спазили законовите 

изисквания, например за събиране на цялата документация за възлагане на 

обществената поръчка в едно досие при официалното обявяване на процедурата. 

За да може АОП да предприеме активни действия по оспорване ще са необходими 

допълнителни ресурси, което може да изисква поправки в законодателството.Това 

би означавало по-активен подход от страна на АОП за налагане на добри 

практики. 

 

                                                 
156 Понастоящем възложителите имат законово право да отговорят на препоръките от предварителната проверка, но 
нямат законово задължение за това. 
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263. Заслужава да се приветства фактът, че АОП е направила предложение за 

законодателни промени, които биха изисквали от възложителите да представят 

обосновано становище за неприемане на констатациите в доклада от 

предварителната проверка. Съгласно приетите поправки в ЗОП, обаче, не се поставя 

изискване към възложителите да потвърждават приемането на резултатите от Етап 1 на 

предварителната проверка. В по-дългосрочен план е препоръчително този въпрос да бъде 

допълнително разгледан, тъй като подобно изискване би опростило и ускорило Етап 2 от 

предварителната проверка и дори би го направило излишен.  

 

264. Системата за електронни обществени поръчки може да се използва за 

налагане на по-добро съответствие с добрите практики. През 2019 г. ще бъдат 

въведени нови задължителни полета за възложителите. По-нататъшна стъпка би могло да 

бъде недопускането на откриване на процедура в регистъра без от възложителите да бъде 

представено обосновано становище за неприемане на заключенията от Етап 1 на 

предварителната проверка, което да е публикувано в Регистъра на обществените поръчки 

и/или профила на купувача на възложителя. Този аспект обаче може да бъде разгледан 

едва след преоценка на резултатите от предварителния контрол в светлината на 

неотдавнашните законодателни промени. Същевременно това би могло да включи оценка 

на необходимостта от по-нататъшни правни промени и евентуално преконфигуриране в 

контекста на разработването на допълнителни функции на системата за електронни 

обществени поръчки в бъдеще.  

 

 Предварителни проверки - Етап 2  

265. Когато формално се открие процедура за обществена поръчка, възложителят е 

длъжен съгласно разпоредбите на Правилника за прилагане на ЗОП да посочи 

референтния номер на предварителното становище на АОП в решението за откриване на 

процедурата, което е публичен документ. За разлика от Етап 1, възложителят няма 

задължение да предоставя документацията на АОП - отговорност на АОП е да изтегли 

документите, публикувани в Регистъра на обществените поръчки и профила на купувача 

на Възложителя. Само чрез изменение на закона възложителите могат да бъдат задължени 

да предоставят документацията на АОП, а АОП не счита това за необходимо. 

Възложителите са задължени по закон157 да предоставят пълен, безплатен и неограничен 

достъп до всички документи по електронен път, но това не винаги се спазва и не изглежда 

да е предвидено наказание или санкция за възложителите, които не спазват това 

изискване. 

 

                                                 
157 Член 23 от Правилника за приложение на ЗОП. 
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266. Когато е възможно, екипът извършил предварителния контрол на Етап 1 изпълнява  

контрола и на Етап 2. На този етап обаче не съществува изискване за проверка от външен 

технически експерт. Етап 2 трябва да бъде завършен в рамките на десет дни след като 

АОП е била уведомена за стартиране на процедурата. Извършва се изцяло нова проверка, 

която разглежда доколко препоръките от Етап 1 са правилно спазени и се търсят нови или 

допълнителни пропуски в процеса. Както и при Етап 1, докладът се подлага на вътрешно 

съгласуване от експерти в рамките на Дирекция „Контрол на обществените поръчки“ и се 

подписва от Изпълнителния директор на АОП. Одобреният доклад се връща на 

възложителя, а копие се изпраща на Сметната палата и Агенцията за държавна финансова 

инспекция (независимо дали при проверката са открити грешки или не). Възложителят е 

длъжен по закон да съхранява доклада и своите мотиви за това да не вземе предвид 

препоръките на АОП. 

 

267. Ако реформираният Етап 1 от предварителния контрол постави по-строги 

изисквания към възложителите да демонстрират по какъв начин са взели предвид 

препоръките от проверката, Етап 2 би могъл да се осъществява по много по-облекчен и 

по-малко времеемък начин.   

 

 Контрол върху процедурите на договаряне 

268. Контролът върху процедурите на договаряне без публикуване на обявление се 

задейства автоматично. Възложителите са длъжни да публикуват решението за започване 

на процедурата при всички видове процедури, дори и тези, за които не се изисква 

публикуване на обявление. Това позволява в Регистъра на обществените поръчки да бъдат 

идентифицирани за проверка всички процедури на договаряне над установения праг, като 

по този начин се уведомява и останалата част от пазара за процедурата. Всички процедури 

на договаряне, които попадат под установените прагове, могат да бъдат избирани за 

предварителна проверка в рамките на контрола чрез случаен избор. При контрола върху 

процедурите по договаряне са внесени изменения от приетия неотдавна Закон за 

изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, като правилникът за 

неговото прилагане също предстои да бъде изменен през следващия период.158 

 

269. Всички процедури на договаряне без предварително обявление, надхвърлящи 

установения праг и стартирани въз основа на специфични правни основания, се 

проверяват от един експерт в АОП, като от възложителя се изисква да предостави 

доказателствени материали, които да аргументират решението му за използването на този 

вид процедура. Възложителят е длъжен да представи документите в същия ден, в който 

решението е публикувано в Регистъра на ОП. За процеса на проверка е предвиден срок от 

                                                 
158 Член 107 от Закона за изменение и допълнение на ЗОП.  
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30 дни. Окончателното становище се публикува в Регистъра на обществените поръчки, 

като възложителят е задължен да го публикува на своя профил на купувача.  

 

270. Тъй като процедурата вече е стартирала, възложителят може да подпише договора 

за възлагане на обществената поръчка преди да получи становището на АОП. На практика 

обаче това се случва рядко, тъй като възложителите са по-скоро склонни да изчакат 

становището на АОП преди сключване на договора. Ако проверката на АОП установи 

несъответствия или оспори решението, АОП уведомява Сметната палата и Агенцията за 

държавна финансова инспекция в случаите, когато процедурата е завършила с възлагане 

на обществена поръчка.  

  

271. По изчисления на АОП близо 14% от договорите за възлагане на обществени 

поръчки през 2017 г. са били сключени чрез процедура на договаряне.159 Това е доста 

над средното за Европейския съюз ниво от 5%, което само по себе си изисква обстойно 

изследване. Екипът на Световната банка беше информиран, че този висок процент се 

дължи отчасти на договори, свързани с форсмажорни обстоятелства като природни 

бедствия, аварии и ситуации, които застрашават живота и здравето на хората. Отчасти се 

дължи и на изключителни права като авторско право или други права върху 

интелектуална собственост или изключителни права, придобити по силата на закон или 

административен акт (например при комунални услуги като доставка на електричество и 

топлоенергия, вода и природен газ или задължителни услуги, свързани с авторски надзор 

в строителния сектор, които по закон се изисква да бъдат доставени от проектанта). Тези 

изключителни права представляват 78% от разгледаните случаи. По оценка на АОП при 

14% от представените становища  наличието на подобни права не е било доказано от 

възложителите.  

  

 Контрол върху измененията на договорите за обществени поръчки 

272. Контролът върху измененията се отнася до ситуации, при които поради 

непредвидени обстоятелства са необходими допълнителни доставки, услуги или 

строителни работи, които не са включени в първоначалния договор, а смяната на 

изпълнителя е невъзможна или би довела до значителни трудности. В такива случаи 

измененията не могат да надвишават стойността на първоначалния договор с повече от 

50%.160 Възложителят изпраща на АОП проект на известие за изменения, обосновка и 

подкрепящи доказателства за изготвяне на становище. По този начин в периода след 

                                                 
159 Докладът на ЕК за страната за  2018 г. сочи по-висок процент - 26%, но АОП оспорва достоверността на тази 
информация. 
160 Всички изменения, независимо от прага, при обстоятелствата, отразени в Член 116, алинея 1, точка 2 са предмет на 
предварителна проверка. Съгласно Закона за ОП (Член116, алинея 2), а също и съгласно Член 72 на Директива на ЕС 
2014/24/ЕС, тези изменения не могат да надхвърлят 50% от стойността на първоначалния договор. 
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април 2016 г. и през 2017 г. са били проверени 26 случая. При десет от тях са 

констатирани достатъчно правни основания, при други десет случая е установено, че 

договорът не е предмет на този вид предварителна проверка, тъй като не надвишава 

установения финансовия праг и само в останалите шест случая са открити несъответствия. 

Въпреки че от възложителите не се изисква да следват препоръките на АОП, на практика 

те обикновено правят това. АОП намира тази форма на контрол за много тежка, 

въпреки сравнително малкия брой проверени случаи. 

 

273. С изменението на Закона за обществените поръчки на този вид контрол 

подлежат всички договори над определена стойност (1 000 000 лева за строителни 

работи и над 200 000 лева за доставки и услуги), отговарящи на условията по Член 

116, алинея 1, точка 2 ако стойността на изменението на договора  е най-малко 20% от 

стойността на сключения договор. Правилникът за прилагането на новия Закон за 

обществените поръчки следва да определи подробни правила за извършването на този вид 

проверки. 

 

4.2.2.2 Мониторинг на конкретни процедури за обществени поръчки 

274. АОП извършва мониторинг върху процедурите за възлагане на обществени 

поръчки, за да гарантира, че обект на проверка ще бъдат и поръчки на висока 

стойност и с висок риск, които не са били избрани за предварителен контрол чрез 

случаен избор. Функцията за наблюдение осигурява важна предпазна мрежа, която 

гарантира, че значимите по стойност обществени поръчки няма да избегнат всякакви 

проверки, но както е структурирана в момента не позволява на възложителите да 

предприемат други корективни мерки, освен да прекратят стартиралата процедура. 

Според анализа на данните за процедури, започнали между септември 2016 г. и април 

2018 г., само 1.66% от процедурите са били обект на мониторинг. 

 

275. Тъй като този вид проверки се осъществяват след стартиране на процедурата, 

възложителят има ограничена възможност да внесе промени в отговор на 

становището на АОП. В повечето случаи единствената възможност е процедурата да 

бъде прекратена. Около една трета от 165-те процедури, проверени по този начин през 

2017 г., са били прекратени и едва при около 10% е било констатирано отсъствие на 

значителни проблеми. АОП не е направила анализ на останалата част от проверените 

случаи, за да определи основните области на несъответствие. Обобщените резултати се 

изпращат на АДФИ два пъти годишно съгласно подписаното споразумение за 

сътрудничество.  
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276. С промяната в условията и реда за осъществяване на предварителен контрол чрез 

случаен избор, въведена от приетия неотдавна Закон за изменение и допълнение на ЗОП, 

фокусът на проверките се поставя върху обществени поръчки на по-висока стойност, т. е. 

1 милион лева за строителство и 200 000 лева за доставки и услуги. Следователно се 

предполага, че обхватът на функцията за мониторинг също ще се преразгледа в 

светлината на последните изменения. 

 

4.2.2.3 Последващ контрол 

277. Според Закона за обществените поръчки, Сметната палата на Република 

България (СПРБ) и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) чрез 

своите централни и териториални служби осъществяват последващ контрол върху 

законосъобразността на възлагането и изпълнението на договорите за обществени 

поръчки,161 като контролът, осъществяван от Сметната палата, е уреден в Закона за 

Сметната палата,162 а правомощията на АДФИ са определени в Закона за държавната 

финансова инспекция,163 в сила от датата на влизане в сила на Договора за 

присъединяване на България към Европейския съюз. От друга страна, Сметната палата 

одитира само институциите на издръжка на държавния бюджет, а АДФИ има право да 

извършва одити и на частни и физически лица. 

 

 Последващ контрол, осъществяван от СПРБ 

278. Сметната палата на Република България (СПРБ е колективен орган, който се 

отчита пряко пред Народното събрание и извършва финансови одити, одити за 

съответствие, одити на изпълнението и специфични одити. Субектите, които подлежат 

на одит, са установени със Закона за Сметната палата. Одитната дейност включва 

въпроси, свързани с обществените поръчки (планирани и изпълнени, обикновено не по-

малко от една трета от одитите и могат да достигнат 75-100%) и се извършва съгласно 

много подробна методология, която включва контролни списъци (по един за всяка от 13-

те процедури за възлагане на обществени поръчки и по един за всеки режим), както и 

указания. Методологията е разработена съвместно с АДФИ и до голяма степен се прилага 

и от двете организации164. 

 

                                                 
161 Член 238, алинея 1 на ЗОП.  
162 Държавен вестник, брой 12/13.02.2015, изм. ДВ брой 98/09.12.2016. 
163 Държавен вестник, брой 33/2006, с последващи изменения и допълнения. 
164 Методологията и контролните списъци са публикувани на уебсайта на СПРБ: 
http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/kontrol-na-obshtestvenite-porychki-1574.  

http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/kontrol-na-obshtestvenite-porychki-1574
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279. Сметната палата приема годишна програма за одитната си дейност, като със 

свое решение Народното събрание може да възлага на СПРБ да извършва до 5 одита 

годишно извън предвидените в годишната програма. Годишната програма в частта за 

одита на сметките за средствата от Европейския съюз се изпраща на Европейската сметна 

палата и на Европейската комисия за сведение. Годишната програма на СПРБ за 2018 г.165 

включва: 

 38 одита за съответствие, обхващащи периода 2016-2017 г. и насочени както 

към общините, така и към други институции като министерства и университети.  

 13 одита на изпълнението, включващи програми, изпълнявани от министерства.  

 10 специфични одита за 2017 г. 

 264 финансови одита, част от които за 2017 г., други за 2018 г., насочени към 

общините.  

 1 одит, възложен от Народното събрание. 

Годишната програма включва няколко одита от 2017 г., прехвърлени към 2018 година166.  

 

 Последващ контрол, осъществяван от АДФИ 

280. Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е създадена като 

администрация на подчинение на министъра на финансите, която отговаря, но не 

само, за планирането и осъществяването на последващ контрол за 

законосъобразност на дейността по възлагането и изпълнението на договори за 

обществени поръчки, 167 въз основа на уведомления или жалби от държавни органи, 

физически или юридически лица или по искане на АОП, СПРБ, Министерски съвет, 

Прокуратурата, АФКОС и др.,168 както и въз основа на одобрен годишен план (от 2012 г. 

насам). 

   

281. Осъществяването на последващ контрол въз основа на одобрен годишен 

план169 е задължително и включва възложители на обществени поръчки, които не 

попадат в обхвата на Закона за държавната финансова инспекция. 170 Планът се 

                                                 
165 Годишната програма е достъпна на Интернет страница: 
http://www.bulnao.government.bg/bg/application/download/11196/POD_2018_04_04_18.doc.  
166 53 финансови одита, 25 одита за съответствие, 5 одита на изпълнението, 5 специфични одита. 
167 Член 8, алинея 1, точка 2, Закон за държавната финансова инспекция. 
168 Член 5, алинея 1, Закон за държавната финансова инспекция. 
169 Член 5, алинея 2, Закон за държавната финансова инспекция. 
170 Член 238, алинея 1, точка 4, ЗОП.  

http://www.bulnao.government.bg/bg/application/download/11196/POD_2018_04_04_18.doc
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одобрява до края на предходната календарна година, а информация за изготвянето му се 

получава от Регистъра на обществените поръчки (РОП), АОП, СПРБ или КЗК, 

Управляващите органи, предишни доклади или други източници, както и от собствени 

бази данни. Планът се изготвя въз основа на рискови фактори171 и отчита капацитета на 

Агенцията. Рисковите фактори включват: състоянието на възложителя, вида и стойността 

на проведената обществена поръчка и размера на разходите, броя на сигналите за 

нередности или нарушения и обществения интерес към дейността на възложителя. 

Възможността за групиране на възложители въз основа на сферата на тяхната дейност се 

разглежда в процеса на работа, като целевата група се избира въз основа на наличната 

информация. 

 

282. АДФИ не извършва последващ контрол единствено на обществени поръчки, но те 

представляват основната част от извършваните проверки. По отношение на проекти, 

финансирани със средства от ЕС, финансовите инспектори на АДФИ оказват съдействие 

на контролните органи на Европейската комисия при извършването на проверки в случаи, 

при които е бил отказан достъп до исканата информация.172 

 

283. Агенцията има 28 териториални звена, което прави изпълнението на нейните 

задачи по-ефективно. АДФИ разполага с 50 финансови инспектори за изпълнение на 

плановата дейност, около 60 за работа главно по сигнали и 20 юридически съветници, 

които подпомагат тяхната дейност (повечето от тях се намират в София, но има поне по 

един на 3-4 области в страната). 

 

284. За 2018 г. АДФИ е планирала 269 проверки, които могат да обхващат последните 3 

години. Планът включва възложители по сектори, като се предвижда да бъдат 

проверявани разходите, направени през последните 2 години. В случай, че не може да 

бъде изпълнен, планът може да бъде изменен, като оставащите проверки бъдат 

прехвърлени към следващата година. 

 

 Други органи, осъществяващи външен контрол 

285. Съгласно правилата на ЕС за усвояване на средствата от фондовете на ЕС,173 

държавите-членки на ЕС следва да въведат подходящи системи за управление и 

                                                 
171 Член 8в, алинея 5, Правилник за прилагане на Закона за държавната финансова инспекция. 
172 Член 31а, Закон за държавната финансова инспекция. 
173 Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общи 
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за 
определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 
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контрол. Управляващите органи, 174 сертифициращите органи175 и одитният орган176  са 

упълномощени да извършват проверки за съответствие с приложимото законодателство на 

разходите по финансирани от ЕС проекти. 

 

286. В България177 са акредитирани няколко управляващи органи по една или 

повече оперативни програми, три сертифициращи органи, а Изпълнителна агенция 

„Одит на средствата от Европейския съюз“ (ИА ОСЕС) е определена за Одитен орган 
и Независим одитен орган за определяне на органите, отговарящи за управлението, 

контрола и координацията на оперативни програми, съфинансирани от Структурните и 

инвестиционните фондове на ЕС (ЕСИФ) и други инструменти и инициативи на 

Европейския съюз. 

 

 Управляващи органи  

287. Управляващите органи отговарят за цялостното програмиране, управление и 

изпълнение на програмите, както и за предотвратяване, откриване и коригиране на 

нередности, включително за извършване на финансови корекции.178 За финансовия период 

2014-2020 г. са акредитирани следните управляващи органи: 

 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 

Дирекция „Координиране на програми и проекти“ – Оперативна програма 

“Транспорт и транспортна инфраструктура”; 

                                                                                                                                                             
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 г. на 
Съвета. 
Регламент (ЕС) № 223/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейска 
помощ за най-нуждаещите се лица, както е изменен и допълнен. 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно 
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 г. на 
Съвета. 
174 Член 125 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. 
175 Член 126 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. 
176 Член 127 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. 
177 Член 9 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, Държавен 
вестник, брой 101/22.12.2015 г., с измененията и допълненията. Решение на Съвета №. 792 от 17.12.2013 г. за 
определяне на органите, отговарящи за управлението, контрола, координацията и одита на ЕСИФ и други инструменти и 
инициативи за периода 2014-2020 г., изменен с Решения № 364, 632, 642 и 810 на Министерски съвет от 2014 и Решения 
№ 211 и 422 от 2015 г. 
178 Член 9, алинея 5 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, 
Държавен вестник, брой 101/22.12.2015 г., както е изменен и допълнен. 
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 Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ – Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” и Оперативна програма по Инициативата за МСП;  

 Министерство на науката и образованието, Изпълнителна агенция  

„Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  - 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; 

 Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна 

програма „Околна среда“ - Оперативна програма „Околна среда“; 

 Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна 

дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионалното развитие“ - 

Оперативна програма „Региони в растеж“; 

 Министерски съвет, Дирекция „Добро управление“ - Оперативна програма 

„Добро управление“; 

 Министерство на труда и социалната политика, Дирекция „Европейски 

фондове и международни програми и проекти“ - Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“; 

 Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция 

„Управление на териториалното сътрудничество“ – ПТС Интеррег-ИПП 

България-Сърбия, ПТС Интеррег-ИПП България-Турция, ПТС Интеррег-ИПП 

България-Бивша югославска република Македония 

 Министерство на земеделието и храните, Дирекция „Развитие на селските 

райони“ - Програма за развитие на селските райони; 

 Министерство на земеделието и храните, Дирекция „Морско дело и рибарство“ 

- Програма „Морско дело и рибарство“; 

 Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури - Оперативна програма  за 

развитие на сектор „Рибарство“. 

 

България получава средства и по редица програми за трансгранично, транснационално и 

междурегионално сътрудничество, които се управляват от органи на други държави.179 

                                                 
179 Балкани-Средиземноморие, Дунав, ESPON, INTERACT, Interreg Europe, Interreg V-A - Гърция-България, Interreg V-A - 
Румъния-България, URBACT. 
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288. Решенията на управляващите органи могат да бъдат обжалвани пред съда, чието 

решение е окончателно. На практика, както бе посочено от интервюираните лица, съдът 

обикновено отхвърля наложените финансови корекции. 

 

 Сертифициращи органи  

289. В България функциите на сертифициращ орган се изпълняват от: 

 Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите, отговаряща за 

получаване на средствата по програми, съфинансирани от Европейския фонд за 

регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния 

фонд (КФ), Инициативата за младежка заетост и Фонда за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица за програмен период 2014-2020 г. и по 

програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на 

Европейския съюз (ПТСВГ); 

 Звено „Сертификация на разходите по Оперативна програма за развитие на 

сектор „Рибарство“ в рамките на Държавен фонд „Земеделие“, Програма за 

морско дело и рибарство; 

 Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските 

земеделски фондове“, отговаряща  за Европейския фонд за гарантиране на 

земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони (ЕЗФРСР) (осигурява както сертифицирането, така и одита на 

разходите на земеделските фондове). 

 

290. Сертифициращите органи извършват специфични контролни дейности за 

потвърждаване пред Европейската комисия на законосъобразността и 

допустимостта на разходите, направени при изпълнението на проектите, финансирани 

по съответните програми,180 като използват своя собствена система за контрол и списъци 

за проверка за определяне на наличието на нередности или недостатъци, включително в 

областта на обществените поръчки. Освен това сертифициращите органи гарантират 

ефективността на контрола, осъществяван от управляващите органи. 

                                                                                                                                                             
(http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=BG&regionId=AL

L&objectiveId=ALL&tObjectiveId=ALL)  
180 Член 9, алинея 6 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, 
Държавен вестник, брой 101/22.12.2015 г., както е изменен и допълнен. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=BG&regionId=ALL&objectiveId=ALL&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=BG&regionId=ALL&objectiveId=ALL&tObjectiveId=ALL
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 Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ 

291. Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ (ИА 

ОСЕС) е второстепенен разпоредител с бюджет към Министъра на финансите,181 

чиято независимост е изрично гарантирана от законовите разпоредби, регламентиращи 

нейната дейност.182 ИА ОСЕС разполага с правомощия да извършва специфични одити на 

фондове и програми на ЕС в съответствие с международните споразумения за 

финансиране от ЕС и приложимите регламенти на ЕС за управление и контрол на 

средствата от фондовете на ЕС183, както и на други фондове, механизми и програми, по 

които България получава финансиране. 

 

292. ИА ОСЕС изготвя становище относно редовността и законосъобразността на 

разходите на средства от фондовете на ЕС въз основа на одитна извадка. Като общо 

правило се използва методът на статистическо вземане на проби, за да се осигури 

надеждна представителна извадка. Използват се стандартизирани контролни списъци, 

които покриват основните изисквания, залегнали в насоките на Европейската комисия,184 

като: избор на процедура за възлагане на обществената поръчка, публичност, крайни 

срокове, ограничителни критерии (подбор и възлагане), технически спецификации, 

дейност на оценителната комисия, причини за отхвърляне, подписване на договор, 

изпълнение и изменение на договорите и пр. Методологията и контролните списъци са 

публично достъпни на уебсайта185 на Агенцията. В случай на необходимост от техническа 

експертиза, ИА ОСЕС използва услугите на външни експерти, които се наемат по 

одобрена собствена процедура. 

 

293. В рамките на осем месеца от приемане на оперативната програма ИА ОСЕС 

изготвя стратегия за одит, която се актуализирана ежегодно и включва информация за 

методологията на одита, метода на установяване на одитната извадка и планирането на 

                                                 
181 Постановление № 305/2008 г. на Министерски съвет. 
182 Раздел 5, Член 41-46a от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Държавен вестник, брой 27/31.03.2006 г., 
като е изменен и допълнен. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, 
Държавен вестник, брой 101/22.12.2015, като е изменен и допълнен. Устав на Агенцията, одобрен с Постановление № 
346/2008 г., Държавен вестник, брой 5/2009 г. Наредба № H-2/2016 г. на Министерството на финансите относно реда и 
начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на 

ЕС. 
183 Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионен фонд (КФ), Европейски социален фонд (ЕСФ), Фонд за 
европейска помощ на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). 
184 Методологиите на ЕС са достъпни на Интернет страница: http://www.aeuf.minfin.bg/en/page/23.  
185 http://www.aeuf.minfin.bg/bg/page/24.  

http://www.aeuf.minfin.bg/en/page/23
http://www.aeuf.minfin.bg/bg/page/24
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одитите през текущата и двете последващи финансовоотчетни години.186 При поискване, 

стратегията се изпраща на Европейската комисия.  

 

294. Тъй като за всяка оперативна програма се формира отделна одитна извадка, 

процентът на одитираните разходи варира в зависимост от размера на интервенциите или 

направените инвестиции (като цяло одитираните разходи по ОП „Транспорт“ са около 

70%, като за сравнение по ОП „Човешки ресурси“ са проверени едва около 2% от 

разходите). По оценка на ИА ОСЕС, през последните 2 години187 са проверени около 600 

процедури за възлагане на обществени поръчки. В случай на установени нарушения, 

одитният орган налага финансова корекция, а управляващият орган я прилага. 

Финансовите корекции могат да бъдат обжалвани от бенефициентите пред Върховния 

административен съд. В случай на индикации за измама, по делото се сезира и 

прокуратурата. 

 

295. Онлайн формуляр за подаване на сигнали за корупция и нередности, засягащи 

финансовите интереси на Европейския съюз, е достъпен онлайн. ИА ОСЕС разглежда 

всеки отделен случай, за да установи надеждността на посочените обстоятелства. 

 

296. Като се има предвид, че прилаганата методология за формиране на извадките 

е статистическа, е възможно припокриване на разходите, проверявани от Одитния 

орган и тези, проверявани от АДФИ и Сметната палата. Същевременно има случаи, 

при които една и съща процедура се проверява от управляващия орган, 

сертифициращия орган и одитиращия орган, при което могат да бъдат издадени 

различни становища. Както бе обяснено от ИА ОСЕС, в такива случаи обикновено 

следва изясняване и потвърждаване в хода на дискусионната процедура. 

 

297. Като се имат предвид различните нива на контрол, би могло да се помисли за 

опростяване на прилаганата в България система за последващ контрол, така че да се 

избегне дублирането и да се помогне на възложителите да съсредоточат усилията си върху 

качеството на резултатите (вж. Препоръка 15). 

 

4.2.3  Надзор от компетентните органи  

298. Сметната палата представя годишните си доклади пред Народното събрание. 

Годишният отчет за дейността на АДФИ се представя чрез Министерство на 

финансите на Министерски съвет за одобрение. Докладът се изпраща за сведение на 

                                                 
186 Член 127 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. 
187 2016-2017 г. 
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Народното събрание. Както АДФИ, така и Сметната палата уведомяват прокуратурата в 

случай на нарушения от наказателноправен характер. Ако нарушенията касаят 

средства от фондовете на ЕС, следва да бъдат уведомени съответните органи на 

Европейската комисия за предотвратяване и борба с измамите.  

 

299. През 2017 г. Сметната палата е извършила 26 одита за съответствие, включващи 

обществени поръчки, 10 одита на изпълнението, 11 специфични одита и 292 финансови 

одита. Създаден е механизъм за гарантиране на контрол от страна на компетентните 

органи, като обобщение на изпращаните до тях доклади се включва в годишния доклад за 

дейността на Сметната палата, без обаче да е ясно дали споменатите случаи на нарушения 

са свързани с обществени поръчки. 188 

 

300. Когато в хода на извършваните одити бива установен потенциал за подобряване на 

законодателството, Сметната палата се обръща към АОП и Народното събрание. 

 

4.2.4  Организация и ред за извършване на дейността на контролните органи  

301. Законите за Сметната палата и за държавната финансова инспекция 

регламентират организацията и реда за извършване на контролната/одитната 

дейност на СПБР и АДФИ и са допълнени от приетите вътрешни правила и 

методологии. 

 

302. Проектодокладите за извършените одити на Сметната палата се обсъждат с 

възложителите в рамките на предвидената дискусионна фаза на одитната процедура. 

Възложителят разполага със срок от три седмици да отговори на проектодоклада, който 

може да бъде удължен със 7 дни при по-сложен проблем. Преди изготвянето на 

окончателния доклад може да се организира среща с възложителя за представяне на 

констатациите, което не се изисква задължително от закона. Окончателните доклади, в 

които са установени нарушения, се изпращат в 7-дневен срок от приемането им на 

АОП189, както и на АДФИ. Констатациите могат да бъдат класифицирани като 

незначителни отклонения, при което може да бъде издадено предупреждение. В случай, 

обаче, на повтарящи се нередности може да бъде наложена санкция. 

 

                                                 
188 В 7 случая СПРБ е сезирала прокуратурата за наличието на подозрения за извършено престъпление. От 
изготвените одитни доклади 12 са били изпратени на Министерски съвет, 46 на председателите на 
общински съвети и 6 на АДФИ. 
189 Член 51, Закон за сметната палата.  
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303. Редът за извършвания от АДФИ контрол е предвиден в Правилника за 

прилагане на Закона за държавната финансова инспекция.190 При постъпване на 

сигнали АДФИ предприема проверки по конкретния случай, докато при плановите 

проверки се проверяват всички разходи. Съгласно вътрешните правила, докладите се 

преглеждат от юрист, макар да няма такова законово изискване, тъй като отговорност за 

заключенията носи финансовият инспектор. Същевременно всеки акт за административно 

нарушение преминава през съгласуване с юрисконсулт и с ръководителя на отдела (както 

при планови, така и при текущи проверки). 

 

304. При поискване, възложителите са задължени да предоставят на АДФИ сведения, 

необходими за целите на проверката. Списъкът на извършените финансови проверки и 

резултатите от тях се публикуват на Интернет страницата на АДФИ на тримесечна база.191 

В Закона за държавната финансова инспекция се определят последващи мерки след 

приключване на проверката, които касаят действия, насочени към проверявания 

възложител или уведомяване на други компетентни институции с оглед на установяването 

на подходящи мерки. 
 

305. При проекти, съфинансирани със средства от фондовете на ЕС, 

управляващите органи проверяват 100% от разходите въз основа на 

придружаващата документация, предоставена от бенефициентите на средствата, а 

сертифициращият орган потвърждава разходите и дали процедурите са били спазени 

както от бенефициента, така и от управляващите органи. От своя страна одитният 

орган извършва проверки на сертифицираните разходи въз основа на представителна 

извадка и при използване на една и съща методология и контролни списъци. 

Методологията за установяване на извадките, както и тази за процеса на проверка 

следват насоките и регламентите на ЕС, които уреждат съответния финансов период. 

 

4.3. Съгласуване на дейностите по контрол и одит на обществените 

поръчки  

4.3.1 Прилагане на единен подход 

306. Съгласуването на контролните дейности е регламентирано от Закона за 

обществените поръчки192 чрез създаване на Методически съвет (МС) като постоянен 

колективен орган, включващ представители на Сметната палата, АОП и АДФИ, като 

                                                 
190 Държавен вестник, брой 65/2006 г., одобрен с Постановление № 197/2006 г., с изменения и допълнения.  
191 Член 10, алинея 10, Закон за държавната финансова инспекция. 
192 Член  246 от Закона за обществените поръчки.  



    
 

145 
Проект BG05SFOP001-2.008-0001 „Преглед и оценка на системата за обществени поръчки в България“ се осъществява с 

финансова подкрепа по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд  

 

 

 

 

секретариатът на Съвета се осигурява от АОП. В случай, че определени въпроси се 

поставят на вниманието на МС от Управляващите органи, последните следва да бъдат 

поканени за участие в заседанията на Съвета. Целта на МС е да се осигури прилагането на 

единен подход при извършване на контролната дейност съгласно разпоредбите на Закона 

за обществените поръчки. В зависимост от темите, на заседанията могат да бъдат 

поканени и други подходящи институции. 

 

307. При такива случаи Методическият съвет заседава и приема решения за единни 

практики в  подкрепа на осъществяването на предварителния и последващия контрол.193 

Насоките на МС се одобряват от представителите на трите институции и стават 

задължителни при упражняването на контрол. Наред с това приетите насоки се 

публикуват на уебсайтовете на трите институции. 

 

308. Съгласно своите процедурни правила, Методическият съвет заседава на всеки три 

месеца или когато това се налага по предложение на един от членовете. Предвид факта, 

че новият Закон за обществените поръчки бе приет сравнително неотдавна, все още 

броят на процедурите за възлагане на обществени поръчки, проведени съгласно 

неговите разпоредби е относително малък, за да формира представителна извадка, 

която да бъде оценена от Съвета. Очаква се, обаче, до края на 2018 г. да има достатъчно 

информация, която да очертае дневния ред на заседанията на МС, включително 

издаването на насоки. 

 

309. В Консултативния съвет по одит и контрол в публичния сектор, който е 

създаден и през ноември 2017 г., са представени основните организации с контролни 

правомощия.194 Съветът се отчита пред Министерски съвет. 

 

310. При разработване на държавната политика в областта на вътрешния контрол в 

публичния сектор Консултативният съвет по одит и контрол в публичния сектор участва с 

предложения за: 

а) ясно разделение на дейностите и отговорностите на контролните институции и 

функции в публичния сектор на страната; 

                                                 
193 С изменението на ЗОП се забранява прилагането на решения, взети от МС, от органите за вътрешен контрол на 
възложителите (Член 115 от Закона за изменение на ЗОП). 
194 Министърът на финансите; Председателят на Сметната палата; Началникът на кабинета на министъра на финансите; 

Директорът на АДФИ; Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“; 
Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските 
земеделски фондове“; Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки; Ръководителят на Главния 
инспекторат към Министерския съвет; Директорът на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ на 
Министерство на финансите. 
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б) подобряване на координацията и връзките между основните контролни органи – 

Главния инспекторат, АДФИ, Сметната палата, Одитния орган, Изпълнителна 

агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски 

фондове“ и звената на вътрешния одит, в това число чрез: 

 координиране и синхронизиране на приложимото законодателство и 

методология, включително чрез отправяне на предложения за промени, ако е 

необходимо; 

 координиране и синхронизиране на годишните планове и обмен на 

информация за резултатите от залегналите в тях дейности; 

 предложения за съвместни инспекции от контролните органи и 

структурните звена с контролни функции, когато това е приложимо и 

възможно. 

 

Фигура 18: Механизми за координация 
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311. С оглед осигуряване на съгласуваност на проверките от предварителния и 

последващия контрол, както и за предотвратяване на конфликти на интереси в 

областта на обществените поръчки, бе подписано споразумение за сътрудничество195 
между основните участници с отговорности в тази област, а именно Комисията за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ), СПРБ, КЗК, АДФИ, 

АОП, Одитния орган и Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския 

съюз“ (АФКОС) в Министерството на вътрешните работи. Споразумението предвижда 

обмен на данни и информация, провеждане на годишни срещи, съгласувани от КПУКИ, 

организиране на обучения. С приемането на новия Закон за противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество през февруари 2018 г. 

КПУКИ и други структури с правомощия в областта на корупцията са реорганизирани в 

Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 

имущество (КПКОНПИ). Новата структура трябва да осигури приемственост на работата 

по сключените по-рано споразумения. 

 

312. Макар механизмите за координация да са налице, има малко доказателства за 

резултата от установеното сътрудничество поради краткия период след подписване 

на споразумението, както и поради настъпилите промени в институционалната 

рамка. Все пак между Сметната палата и АДФИ е подписано споразумение за 

сътрудничество за осигуряване на съгласуваност на методологията за извършване на 

проверки в рамките на външния последващ контрол. Насоки и общи контролни списъци са 

разработени в съответствие с въведеното през 2016 г. ново законодателство в областта на 

обществените поръчки с цел насърчаване на единен последващ контрол върху 

обществените поръчки. 

 

313. Споразумения за двустранно сътрудничество са подписани и между 

различните заинтересовани страни в системата на обществените поръчки. Законът за 

Сметната палата предвижда сътрудничество с държавни органи и професионални и 

неправителствени организации с оглед осъществяването на тяхната дейност или с цел 

обмен на добри практики. СПРБ има подписани споразумения за сътрудничество с 

Одитния орган и Прокуратурата, а АДФИ е подписала такива споразумения с АОП, 

Прокуратурата, Министерството на вътрешните работи и КЗК.196 Сътрудничество се 

осъществява и чрез организиране на съвместни мероприятия, кръгли маси и семинари.197 

 

                                                 
195 Подписано на 10 март 2017 г., в сила от м. октомври 2017 г. 
196 Член 10 от Правилника за приложение на Закона за държавната финансова инспекция.  
197 Годишен доклад на СПРБ за 2017 г., достъпен на Интернет страница: 
http://www.bulnao.government.bg/bg/application/download/11454/otchet-2017-internet.pdf. 

http://www.bulnao.government.bg/bg/application/download/11454/otchet-2017-internet.pdf
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4.3.2  Подотчетност 

314. Законът за обществените поръчки предвижда своевременното предоставяне на 

информация на АОП в случаи на нарушаване на законодателството в областта на 

обществените поръчки от субекти, подлежащи на финансова инспекция или одит, 
като АОП получава съответните части от докладите198.  

 

315. В съответствие със своите правомощия АОП сезира компетентните органи за 

осъществяване на последващ контрол по спазването на закона.199 В случаите, когато 

обществени поръчки са били неправилно възложени въз основа на разпоредбите за 

изключенията, издаденото от АОП становище се изпраща на АДФИ.200 Наред с това АОП 

изпраща на Сметната палата и АДФИ становищата за резултатите от втория етап на 

проверките чрез случаен избор.201  

 

316. Както Сметната палата, така и АДФИ изпращат годишните си доклади за 

извършените одити/инспекции и свързаните с тях констатации на АОП, която 

отговаря за извършване на наблюдение. АОП има право да поиска допълнителна 

информация, ако е необходимо. Освен това АДФИ предоставя на АОП информация в 

случай на констатирани повтарящи се модели, които биха изискали подобрения, свързани 

с насоки или а законодателна инициатива.  

 

317. Не са налице анализи или статистически данни за евентуални различия в 

тълкуването между последващия и предварителния контрол, но по време на 

интервютата бе посочено, че извършваните предварителни проверки са ограничени по 

отношение на съдържанието и документите - предмет на предварителен контрол, 

предоставяни от възложителите, докато органите за последващ контрол имат достъп до 

целия цикъл на възлагане на обществени поръчки. 

 

318. Липсват статистически данни за броя на случаите, разгледани от АДФИ след 

процеса на предварителен контрол, но е важно да се посочи, че АДФИ получава 

обобщена информация за резултатите от предварителните проверки на случаен принцип и 

от наблюдението на всеки 6 месеца, както и писмените становища, издадени от АОП за 

всяка проверена процедура. В случай, че в плана за проверки на АДФИ бъде включена 

дадена процедура за възлагане на обществена поръчка, натоварените със задачата 

                                                 
198 Член 241 от ЗОП и Член 51 от Закона за СПРБ.  
199 Член 229, алинея 1, точка 9 от ЗОП. 
200 Член 234 от ЗОП.  
201 Член 232, алинея 10 от ЗОП.  
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финансови инспектори проверяват целия процес, а не само проблемите отбелязани от 

АОП.  

 

319. Отсъства официално уредено сътрудничество между АОП и Одитния орган. 
На практика, в случай на необходимост от тълкуване на Закона за обществените поръчки, 

Одитният орган като цяло изготвя своето решение въз основа на вътрешен анализ или 

анализ на ЕК и рядко се консултира с АОП. Макар да липсват статистически данни или 

отчети, Одитният орган е установил случаи, в които становището на одиторите се е 

различавало от това на предварителната проверка, но тези случаи не се съобщават на 

АОП, тъй като това не влиза в задълженията на Одитния орган. Въпреки че становищата 

от предварителния контрол не са обвързващи за възложителите, като цяло те спазват 

препоръките и дори ги използват в евентуално съдебно производство, ако се налага да 

защитят своето решение. Становището на Одитния орган е, че възложителите допускат 

повтарящи се грешки. По аналогичен начин, Сертифициращият орган използва собствен 

анализ и не разчита единствено на становището на екипа за предварителен контрол на 

АОП. Независимо от това, издаваните от АОП становища се взимат предвид и се считат за 

основание за одит. 

 

320. Както бе посочено по време на интервютата, налице е ограничено 

сътрудничество и липсва редовна отчетност между институциите, отговарящи за 

управлението на средствата от фондовете на ЕС и основните участници в системата 

за обществени поръчки. 

 

4.3.3  Стандарти, процедури и наръчници 

321. Сметната палата изпълнява своята дейност в съответствие с международните 

стандарти за контрол. Макар да е единствената институция, натоварена да извършва одит 

на изпълнението, това се възприема като предизвикателство, тъй като липсват 

препоръчителни стандарти. СПРБ е в процес на разработване на методология, 

критерии и показатели, които да отчетат международните практики за одит на 

изпълнението. 

 

322. Сметната палата и АДФИ са разработили обща методология за извършване на 

проверки. Наред с това те координират своите дейности по разработване на годишните 

планове с цел да се избегне дублиране на проверките, поради което рискът от различни 

тълкувания е ограничен. От друга страна органите, отговарящи за управлението на 

средствата от европейските фондове, прилагат насоките и регламентите на ЕС за 

отделните програмни периоди както по отношение на установяване на одитираните 

разходи, така и на осъществяването на контрол. Тъй като прилаганите от Сметната 



    
 

150 
Проект BG05SFOP001-2.008-0001 „Преглед и оценка на системата за обществени поръчки в България“ се осъществява с 

финансова подкрепа по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд  

 

 

 

 

палата и Одитния орган методологии за определяне на извадките се различават, 

липсват данни за координация при изготвянето на годишния план. 

 

323. Макар да са налице доказателства за практическото изпълнение на 

съществуващите двустранни споразумения за сътрудничество, следва да се 

гарантира по-нататъшното прилагане на многостранните споразумения за 

сътрудничество, за да се постигнат целите, за които те са били сключени. Трябва да се 

въведат ясни механизми за осигуряване на координация по всички аспекти на 

обществените поръчки между институциите, отговорни за управлението на средствата от 

фондовете на ЕС и основните участници в системата за обществени поръчки (вж. 

Препоръка 13). 

 

4.4. Констатации и препоръки 

4.4.1 Корективни мерки  

324. Както АДФИ, така и Сметната палата са оправомощени да издават актове за 

установяване на нарушения по Закона за обществените поръчки в срок от 6 месеца от 

датата на установяване на нарушението, но не по-късно от 3 години от извършване на 

нарушението.202 СПРБ може да налага административни наказания само в случай на 

нарушение на ЗОП, което означава, че не могат да се налагат наказания в случай на 

нарушения на подзаконовите актове в областта на обществените поръчки (в тези случаи 

обаче се уведомява АДФИ). Глобите и финансовите санкции, налагани от АДФИ, са 

регламентирани от Закона за държавната финансова инспекция или от Закона за 

обществените поръчки, като техният размер се определя в зависимост от вида на 

нарушението.  

 

325. Процесуалните аспекти, свързани с нарушенията, са предвидени в Закона за 

административните нарушения и наказания. Възложителят разполага с три дни, за да 

възрази, като наказателното постановление може да бъде оспорено в съда. 

Административните санкции се определят съгласно разпоредбите на Член 27 от Закона за 

административните нарушения и наказания и се издават на лицето, представляващо 

възложителя. Личната отговорност, обаче, е фактор на стреса, който може да повлияе на 

ефективността на служителите в областта на обществените поръчки. 

 

326. При обществени поръчки, съфинансирани със средства от фондовете на ЕС, 

нередностите и приложимата финансова корекция се определят от Управляващите 

                                                 
202 Член 260-261 и Член 241 от ЗОП, както и Член 142 от Правилника за прилагане на ЗОП.  
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органи203. Насоките на ЕС определят редица финансови корекции от 5%, 10%, 25% и 

100%, които се прилагат към разходите по даден договор, когато е невъзможно да се 

определят точно финансовите последици за съответната обществена поръчка. 

Сериозността на нарушението, т. е. степента на конкуренция, прозрачността и 

равнопоставеното третиране, както и принципът на пропорционалност се отчитат при 

установяване на приложимото равнище на корекция. Когато нередността има само 

формален характер, без реално или потенциално финансово въздействие, корекция не 

следва да бъде правена. Финансова корекция от 100% може да бъде приложена само в 

най-тежките случаи, когато нередността е в полза на определени участници или когато е 

свързана с измама, установена от компетентен съдебен или административен орган. 

 

327. Финансовите корекции могат да бъдат оспорвани от бенефициентите по съдебен 

ред. Макар да не бяха предоставени данни в подкрепа на това, според Одитния орган в 

повечето случаи решенията на съда са били за липса на констатирани нарушения.   

 

4.4.2 Изпълнение и последващи действия по констатациите и препоръките  

328. Налице са системи за проследяване на прилагането/изпълнението на 

препоръките от одитите и проверките. 

 

329. Сметната палата проверява изпълнението на препоръките от предходни 

одиторски доклади. Ако одитираната организация не успее да изпълни препоръките, 

СПРБ представя доклад за предложенията си на Народното събрание, Министерски съвет 

или на съответния Общински съвет, в зависимост от конкретния случай. 

Проектодокладите на АДФИ се изпращат до проверявания възложител, като в някои 

случаи първоначалните констатации са били коригирани след получаване на обратна 

информация. В случай на наказателно нарушение, измама или корупция, се уведомява 

Прокуратурата204  и докладът може да се използва като доказателство пред съда. 

 

330. Съгласно разпоредбите на ЗОП отговорността за процедурите по възлагане на 

обществени поръчки се носи от възложителя или неговия ръководител, но могат да бъдат 

наложени санкции на всички лица, участващи в проверяваната процедура, включително 

членовете на оценителната комисия, ако проверките налагат подобен извод. Служителите, 

извършили предварителната проверка, не търпят наказания, тъй като тяхната оценка се 

основава на предоставената от възложителя ограничена информация, докато финансовата 

инспекция се извършва на място и въз основа на по-голям обем документи. От друга 

                                                 
203 Член 69 и Член 73 от Закона за управление на средствата от Структурните и инвестиционни  фондове на ЕС. 
204 Член 141 от ЗОП. 



    
 

152 
Проект BG05SFOP001-2.008-0001 „Преглед и оценка на системата за обществени поръчки в България“ се осъществява с 

финансова подкрепа по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд  

 

 

 

 

страна, възложителят е този, който решава дали да вземе предвид препоръките от 

предварителната проверка или не. 

 

331. Годишният доклад на АДФИ за 2017 г. заключава, че макар обществените поръчки 

да продължават да представляват висок риск, тенденцията е низходяща. Докладите на 

финансовите инспектори не подлежат на съдебен контрол, за разлика от актовете за 

налагане на санкции. Въпреки че не бяха предоставени данни в подкрепа на това, по 

оценка на представителите на АДФИ през 2016 г. само 50% от актовете са били 

потвърдени от съда, като е имало случаи на постановени  различни решения по 

сходни казуси. Актовете за административни санкции в повечето случаи са били 

отменени или поради промяна в законодателството, или поради допуснати процесуални 

грешки. Може да се помисли за анализ на съдебните решения по въпросите на 

обществените поръчки с цел да се определи делът на противоречивите решения по 

сходни казуси. Това би позволило на българските власти да набележат подходящи мерки 

за осигуряване на единен подход. Така например, в Румъния на регионално равнище са 

въведени специализирани отделения за обществени поръчки (вж. Препоръка 15). 

 

332. Като цяло липсват надеждни статистически данни относно вида на 

възложителите, допускащи по-често нарушения на закона, но по принцип по-

малките общини регистрират повторни нарушения поради ограничения си 

капацитет. 
 

4.4.3 Обратна връзка със заинтересованите страни 

333. Гражданското общество и независимите професионални сдружения са 

представени в колегиума на Сметната палата като гаранция за качеството на 

нейната работа. АДФИ се отчита пред министъра на финансите, на чието подчинение е. 

Както Сметната палата, така и АДФИ предоставят обратна информация на АОП по 

въпросите на обществените поръчки чрез своите доклади или на срещи на Методическия 

съвет. АДФИ докладва на АОП за извършени административни нарушения за 

допълнителен анализ на нарушените разпоредби. 

 

334. Одитният орган изпраща редовни доклади на ЕК, като обобщена информация за 

тях може да бъде споделена със заинтересованите страни при поискване. С изключение на 

споразумението за сътрудничество за предотвратяване и противодействие на конфликт на 

интереси, липсват изградени механизми за докладване по други въпроси на обществените 

поръчки между органите, отговарящи за управлението на средствата от ЕС и АОП.  
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4.4.4 Публична отчетност  

335. Одитният орган изготвя ежегоден анализ на най-често повтарящите се 

грешки, който включва насоки за избягване на подобни ситуации в бъдеще. 205 АДФИ 

също публикува отчети за своята дейност на всеки 3 месеца, които включват 

информация за извършените инспекции, установените нарушения и наложените санкции, 

ако има такива. Достъп до информация се предоставя на всяко заинтересовано лице след 

приключване на съответната проверка. 

 

336. АДФИ и Сметната палата публикуват годишни доклади, които съдържат 

обобщение на основните констатации.  
337. Основните констатации от извършените от СПРБ одити за съответствие, свързани с 

обществените поръчки, се класифицират според вида на одитирания субект и включват: 

 Неефективен или формално въведен вътрешен контрол или неопитен персонал, 

на който е възложена тази задача, на ниво министерства, ведомства, държавни 

университети, общини; 

 На етапа на планиране, недостатъчен анализ на рисковете, които биха могли да 

повлияят на целите, на ниво общини; 

 Непълна информация в обявленията за обществена поръчка; 

 Ограничителни критерии; 

 Ограничен опит на членовете на комисията за оценка; 

 Неспазени крайни срокове, т.е. обявленията за възложените обществени 

поръчки са изпратени на АОП със закъснение;   

 Неправилно избран вид процедура; 

 Неправилен процес на оценяване; 

 Неоправдана административна тежест за участниците. 

 

                                                 
205 Докладите са достъпни на уебсайта на Агенцията, но оценката най-вероятно е извършена в съответствие със 
законодателството в областта на обществените поръчки преди 2016 г .: Анализ на нередностите в областта на 
обществените поръчки, установени от одитния орган при одитите за приключване на оперативните програми за 
Програмен период 2007-2013 г .; Обобщен анализ на общите нередности в обществените поръчки, установени през 
2015 и 2014 г. при одитите на операциите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на ЕС. 
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338. Одитите на изпълнението, извършвани от СПРБ, са фокусирани върху 

изпълнението и резултатите от избрани програми, съфинансирани със средства от ЕС. 

Констатациите са общи, но могат да включват и аспекти на обществените поръчки, 

свързани например с: 

 Липса на вътрешни правила и/или несъответствие на вътрешните правила с 

регулаторните изисквания; 

 Неефективно функциониране на системите за вътрешен контрол; 

 Неефективен и ненавременен процес на планиране. 

 

339. Констатациите от отделните одити на обществени поръчки се отнасят по-

конкретно до: 

 Неспазване на правилата за обществените поръчки; 

 Неправилно прилагане на процедурата за възлагане на обществена поръчка; 

 Нередности в процеса на изпълнение на договора.  

 

340. Като се има предвид, че съвсем неотдавна бе въведено ново законодателство в 

областта на обществените поръчки, Сметната палата е извършила преглед на 

ограничен брой процедури за възлагане на обществени поръчки съгласно 

изискванията на новата нормативна уредба (9 процедури за възлагане на обществени 

поръчки до средата на 2018 г.). 

 

341. Проверките, извършени от Сметната палата в областта на обществените поръчки 

през 2017 г., са довели до издаването на 322 акта за налагане на административни 

наказания въз основа както на сега действащото, така и на предходното законодателство в 

областта на обществените поръчки. Независимо от това, наказателни мерки са предприети 

само в 33 случая от общо 301, за които окончателно решение от СПРБ е взето до края на 

м. декември 2017 г. (или близо 11%). 

 

342. През 2017 г. АДФИ е извършила 428 финансови инспекции (152 планирани и 276 

непланирани), от които 255 са имали за предмет възлагане и изпълнение на обществени 

поръчки (т. е. 60% от общия брой инспекции). Проверките са обхванали общо 1 138 

договори за обществени поръчки, възложени през периода 2015-2016 г., което 

представлява приблизително 9% от средния годишен брой процедури за възлагане на 
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обществени поръчки, проведени в периода 2015-2017 г.,206 но липсват данни за броя на 

процедурите, стартирани след приемането на новото законодателство в областта на 

обществените поръчки. От общия брой договори, подлежащи на проверка: 

 в 445 случая са установени нарушения; 

 в 229 случая са установени съществени нарушения, включително процедури без 

публикуване на обявление; 

 в 216 случая са установени процедурни нарушения. 

 

343. В сравнение с 2016 г. се забелязва слабо нарастване на броя на договорите, при 

които са установени съществени нарушения (Таблица 15). 

Таблица 15: Обобщение на констатациите на АДФИ 

Година 

Общ брой 

проверени 

договори 

Общо 

верифицирани 

разходи (евро) 

Общ брой 

договори с 

констатирани 

нарушения 

От тях: 

Значими 

нарушения 

Процедурни 

нарушения 

2017 1138 630.022.000 445 (39%) 229 (20%) 216 (19%) 

2016 2016 421.575.000 782 (39%) 341 (17%) 441 (22%) 

2015 602 424.768.000 284 (47%) 141 (23%) 143 (24%) 

 

344. В резултат на констатираните нарушения са наложени 220 административни 

наказания на 150 служители. Най-честите нарушения, установени от АДФИ, се отнасят до 

неправилно избрана процедура, изкуствено разделяне на стойността на договора, за да се 

избегне прилагането на конкурентни процедури, ограничителни или целеви критерии, 

конфликт на интереси на етапа на планиране, публикуване на известия на профила на 

купувача и др. 

 

345. Резултатите от провежданите проверки трябва да послужат за основа на 

разработването на мерки за укрепване капацитета на възложителите чрез събиране и 

редовен анализ на констатациите и препоръките на различните контролни органи (вж. 

Препоръка 9). 

                                                 
206 Годишен доклад на АДФИ за 2017 г., раздел 2.5.1 относно установени нарушения в областта на обществените 
поръчки, достъпен на Интернет страница: http://www.adfi.minfin.bg/upload/1037/Otchet_ADFI_2017_15-05-2018.pdf. 

http://www.adfi.minfin.bg/upload/1037/Otchet_ADFI_2017_15-05-2018.pdf
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4.5. Наблюдение на изпълнението с цел подобряване на системата 

4.5.1 Електронно възлагане на обществени поръчки 

346. Планираната Електронна платформа за обществени поръчки (ЕПОП) 

представлява сложна и надеждна платформа, осигуряваща широк брой 

функционалности по отношение на електронните обществени поръчки, вариращи от 

регистрация на възложители (функция е-Регистрация) до плащания по електронен път 

(функция е-Плащане). Сега съществуващия Регистър на обществените поръчки (РОП) и 

бъдещата система ще работят успоредно, с което да се гарантира, че текущите процедури 

за възлагане на обществени поръчки ще бъдат финализирани при използване на сега 

съществуващия софтуер, а новите процедури ще се публикуват и обработват на новата 

платформа. 

 

347. АОП има основания да се гордее с плануваното въвеждане на платформата за 

електронни обществени поръчки, но същевременно признава, че пълното използване на 

нейния потенциал може да бъде ограничено от административния капацитет както на 

АОП, така и на възложителите. 

 

348. Успешното въвеждане на ЕПОП не е без значителен риск. АОП разполага с 

компетентен ръководен екип, осъществяващ надзор върху изпълнението на проекта, който 

ефективно оползотворява наличния експертен потенциал в областта на управлението на 

проекти и провежда периодични срещи с разработчика и проверки на изпълнението. 

Екипът е убеден, че сроковете ще бъдат спазени, но отбелязва, че заделените ресурси за 

проектно управление са ограничени спрямо мащаба на проекта за електронни обществени 

поръчки. Разработката на електронната платформа се осъществява от консорциум, 

включващ компании с опит в осъществяването на платформи за електронни обществени 

поръчки и доказано качество в управлението, разработването и внедряването на ИТ 

проекти. Съгласно приетото неотдавна изменение на Закона за обществените поръчки 

първият модул от Етап I на платформата – електронна регистрация се очаква да бъде 

въведен в експлоатация в началото на март 2019 година. Очаква се платформата с всички 

предвидени функции да бъде изцяло внедрена до края на 2020 г., което включва 

завършване на Етап I до 1 ноември 2019 г., включително функциите електронно подаване 

и електронна фактура, и приключване на Етап II до 1 януари 2021 г. (включително 

електронно оценяване, електронно възлагане на договори и електронно плащане). 

 

349. АОП признава необходимостта от незабавно активиране на планове за 

обучение, за да се подготви за работа с новата платформа за електронни обществени 
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поръчки. Налице са допълнителни рискове, свързани с интегрирането на съществуващите 

системи за електронни обществени поръчки в ЦОП и необходимостта от паралелна работа 

на новата и наследените системи. Приемането на стратегия за комуникация и 

управление на промените ще бъде от съществено значение, за да се гарантира, че 

всички заинтересовани страни са информирани и готови да използват платформата 

веднага след нейното въвеждане. За по-добра подготовка за тази потенциална промяна е 

наложително да се търси от рано комуникация с възложителите и заинтересованите 

страни, които да бъдат включени, при възможност, в усилията за промяна. Необходима е 

постоянна работа за разясняване и обосновка на промените, както и на очакваните ползи. 

 

350. Подсилването с нови служители на сега съществуващата група от 

висококачествени професионалисти, участващи в управлението на различни ИТ проекти, 

би увеличило значително способностите на АОП за постигане на напредък в управлението 

на проекти, в анализа на данни и осигуряването на качество. АОП следва да помисли за 

по-нататъшното развитие на ИТ капацитета на своя персонал, за да се избегнат 

ограничения в тези важни области на практическата дейност. 

 

351. Въпреки че предстоящата платформа за електронни обществени поръчки (е-ПОП) 

предвижда прилагане на модул за прогресивно електронно фактуриране,207 АОП би могла 

да се възползва от това като формулира по-амбициозна дългосрочна цел за 

разработване на допълнителни функционални възможности като разпространение на 

данни и анализи, функция „от покупка до плащане“ или отиване отвъд минималистичния 

подход към електронното фактуриране. Възможностите за електронно възлагане на 

обществени поръчки, освен въвеждането на функционалност за провеждане на електронни 

търгове, следва да бъдат очертани като част от дългосрочното стратегическо планиране на 

дейността. Това следва да включва преразглеждане на политиката на АОП по отношение 

на електронното фактуриране и функцията „от покупка до плащане“, както и да бъде 

тясно обвързано с разработването на КПИ за целите на отчетността и с разширената 

функция за проучване на пазара. 

 

352. Към момента на пълното й въвеждане платформата трябва да се отличава с удобен 

работен процес, проектиран с оглед на използването й от възложителите и останалите 

заинтересовани страни, предоставящ гъвкави аналитични възможности за отчитане и 

анализ на данните (отчитане с функция за самообслужване). Налице е възможност да се 

осигури интегрирана система за предоставяне на помощ (която да е от полза и за самата 

Агенция), позволяваща събиране на данни за повтарящи се въпроси, поставяни от 

                                                 
207 Този модул ще предостави на икономическите оператори възможност да създават и предоставят фактури и 
кредитни/дебитни известия на възлагащите органи и да следят по електронен път статуса на процесите и документите. 
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общността на участниците в системата на обществените поръчки и използването на тази 

информация за анализиране и идентифициране на модели и потенциални области, в които 

нормативната уредба е може би недостатъчно ясна, или за определяне на специфични 

нужди от обучение на заинтересованите страни. 

   

353. Освен функционалността, от съществено значение ще бъде осигуряването на 

обучение и подкрепата за осъществяване на културна промяна у възложителите, 

доставчиците и останалите потребители на платформата за електронни обществени 

поръчки. Би било полезно това да се комбинира с въвеждането на инструменти за 

изграждане на капацитет, подобни на румънското уеб-базирано ръководство и 

шотландския наръчник „Пътешествие в сектора на обществените поръчки“, както и да 

се ангажира Институтът по публична администрация за развитие на по-тясно 

специализирани възможности за обучение, така че тази функционалност да бъде 

пълноценно оползотворена. 

 

354. Бъдещото развитие на системата за електронни обществени поръчки следва 

да бъде основен двигател на стандартизацията. Досега с електронните обществени 

поръчки е отбелязан добър напредък за насърчаване на прозрачността, например чрез 

регистър на договорите и системно публикуване на документация за обществените 

поръчки. Въвеждането на единна платформа за електронни обществени поръчки ще 

отбележи важна стъпка напред в това отношение. АОП следва да разработи 

дългосрочна стратегия за бъдещото развитие на системата за електронни 

обществени поръчки и други подходящи електронни инструменти. Това трябва да 

включва обучение и промени в културата, необходими за пълноценното използване на 

потенциалните ползи (вж. Препоръка 3). 

4.5.2 Отчитане на  изпълнението  

355. АОП отчита резултати от функционирането на системата за обществени 

поръчки всяка година. Други институции (Сметната палата, АДФИ и КЗК) също 

изготвят годишни доклади за резултатите от своята дейност, които включват и областта на 

обществените поръчки. 

 

356. Освен това на всеки три години 208 АОП изпраща на ЕК мониторинговите доклади 

относно прилагането на правилата за обществени поръчки въз основа на образец, 

предоставен от Комисията. Липсват доказателства за редовна оценка на изпълнението 

                                                 
208 Член 83, параграф (3) от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от  26 февруари 2014 г. за 

обществените поръчки; Член 99, параграф 3 от Директива 2014/25/ЕС. 
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в системата за възлагане на обществени поръчки - от отделни поръчки до системата 

като цяло, с цел подобряване на ефективността. 

 

357. Ето защо следва да се предвиди разработването на набор от ключови 

показатели за ефективност на изпълнението (КПИ), чрез които постигнатото от АОП 

и пазарните резултати да се измерват и сравняват по-широко и систематично.  В 

процеса на разширяване ролята на АОП и след приключване на изпълнението на 

настоящата стратегия наличието на подобни показатели ще придобие още по-голямо 

значение. Извършена е много добра работа за създаване на законодателна рамка и 

оперативни структури за осигуряване на добри обществени поръчки, но трябва да бъдат 

представени доказателства, че това носи очакваната разлика в практиките и резултатите от 

дейността по възлагане на обществени поръчки. 

 

358. Макар че бъдещото развитие на електронните обществени поръчки ще предостави 

възможности за по-нататъшно усъвършенстване на системата за отчитане на 

ефективността, АОП следва още сега да започне разработването на начален пакет от 

ключови показатели за изпълнение въз основа на наличните в момента данни. Така 

например, могат да бъдат разработени специфични показатели за измерване на качеството 

на тръжните документи по отношение на спазването на нормативните изисквания, по вид 

на възлагащия орган, вид процедура или сектор. Това ще помогне на АОП, въз основа на 

данните, събрани от предварителните проверки, да съсредоточи своите методически 

усилия върху онези сектори, възложители и процедури, които са най-проблематични. 

Освен това биха могли да се разработят показатели за изпълнение за измерване 

ефективността на някои мерки, предприети в рамките на предварителния контрол и 

методически насоки за смекчаване на идентифицираните проблемите в изпълнението на 

възложителите. С подобни показатели би могло да се проследи и подобряването на 

процесите в рамките на определен период. 
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Каре 10: Примери за КПИ и анализ на данните в други страни 

 

Примери за КПИ и анализ на данните в други страни 

Правителството на Шотландия е разработило първоначален пакет от седем КПИ въз основа на наличната информация от 

системата за електронни обществени поръчки през 2008 г.: 

 Средна цена на процеса на сключване на сделка (договор) (P2P) 

 Общо ресурсни разходи в отдела по обществени поръчки 

 Общо ресурсни разходи в процеса на възлагане на обществени поръчки, вкл. за отделите за поддръжка, напр. 
платими сметки 

 Ресурси за обществени поръчки анализирани по възложените доставки на стоки или услуги  

 Разходи на отдела/процеса по възлагане на обществени поръчки изчислени за единица стоков разход  

 Разходи на отдела за обществени поръчки изчислени за единица разход   

 Средни разходи за договор за доставка. 
Техническото определение на горните показатели може да се види на Интернет страница  
http://www.gov.scot/Publications/2008/05/29141216/19 
 
Португалия стартира през 2009 г. напълно функционираща система за електронни обществени поръчки, а от 2010 г. публикува 
обобщена годишна информация за постигнатите резултати. Показателите включват: 

 реализирани електронни обществени поръчки, например  

 обществените поръчки като дял от брутния вътрешен продукт (БВП),  

 обществените поръчки спрямо бруто образуване на основен капитал,  

 започнати процедури спрямо сключени договори,  

 обществени поръчки по вид договор, 

 средна продължителност на процедурите, 

 разбивка на сключените договори на месец и по вид на процедурата, 

 състезателни процедури срещу процедури за директно възлагане, 

 прогнозни разходи, възникващи от сключени договори, 

 брой на участниците в състезателна процедура, 

 използвани критерии за възлагане - "най-ниска цена" срещу "икономически най-изгодна оферта", тегло на ценовия 
фактор в рамките на "икономически най-изгодната оферта"; 

 необичайно ниски цени. 
Макар че в повечето държави измерването на ефективността и анализът на данните се извършват от агенцията по обществени 
поръчки или органа, който отговаря за системата за електронни обществени поръчки, в някои държави като Чешката република 
тази задача се изпълнява от трети страни. Инструментът zIndex, разработен от изследователи от Карловия университет в Прага, 
оценява по определени показатели дейностите по възлагане на обществени поръчки и сравнява начина, по който институциите 
управляват публичните средства. Основни източници на данни са централният регистър на обществените поръчки, профилите на 
купувачите, бизнес регистърът, счетоводните отчети на купувачите, базата данни за съдебните решения и други по-малки 
източници като списъците с донори на политическите партии и регистрите на държавните служби. Основните области, предмет на 
наблюдение, са: 1) бюджетният дял при процедурите за възлагане на обществени поръчки; 2) подробности за поръчката, като 
например вида на използваната процедура, броя на участниците в търга,анулираните тръжни процедури и др .; и 3) резултатите от 
обществените поръчки, т.е. дял на обществените поръчки в общия оборот, сигнали за нарушения, пазарна концентрация и др. 
Резултатите от индекса zIndex се съставят въз основа на единадесет частични показатели в рамките на три категории (Достъпност, 
Конкуренция и Надзор), които се комбинират, за да се получи единична стойност zIndex, като се използва средно претеглена 
стойност. 
 
Румъния е въвела набор от ключови показатели за ефективност през 2015 г. в изпълнение на националната стратегия за 
обществени поръчки. Индикаторите са групирани в пет основни области: размер и характеристики на пазара, интензивност на 
конкуренцията, мониторинг на икономическите дейности, ефективност на обществените поръчки (включително изпълнение на 
договори) и нерегламентирано/проблемно поведение. Примерите за ключови показатели за ефективност включват: 
• коефициент на отхвърляне на кандидатите (по вид договор, процедура, сектор), 
• време между публикуването на обявлението за обществена поръчка и подписването на договора, 
• продължителност на процедурата по преглед, 
• договори, възложени от възлагащ орган на един и същ изпълнител, 
• договори, възложени на базата на единствено предложение.  

 

 

 
 

 

 

 

http://www.gov.scot/Publications/2008/05/29141216/19
https://zindex.cz/
https://zindex.cz/
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359. КПИ трябва да се използват за отчитане на напредъка в изпълнението на 

стратегическите цели и следва да се основават на установени критично важни 

фактори за успех. Най-развитите организации за възлагане на обществени поръчки (както 

и много нововъзникващи организации) класифицират критично важните фактори за успех 

в четири основни области209: 

 Ефективност и ефикасност (напр. разходи по сделките, време за провеждане на 

процедурите за възлагане на обществени поръчки, използване на електронни 

обществени поръчки, използване на рамкови споразумения, управление на 

разходите); 

 Откритост и прозрачност (напр. публикуване на възможности и резултати от 

възлагане на обществени поръчки, достъпност на информацията); 

 Професионализация на работната сила (напр. капацитет, индикатори за обучение, 

управлявани разходи за квалифициран специалист по обществени поръчки); 

 Управление на договорите и ефективност на изпълнение на доставчика (напр. 

управление на доставките, управление на взаимоотношенията, администриране на 

договори). 

 

АОП би могла да използва горната класификация при разработването на първоначален 

пакет от ключови показатели за изпълнение (КПИ), т.е. въз основа на наличните в 

момента данни и като част от плана за реализация на новата платформа за електронни 

обществени поръчки. Усъвършенстването на пакета от КПИ следва да залегне като 

част от разработването на новата стратегия за развитие на сектора на обществените 

поръчки (вж. Препоръка 9).  

360. Налице е всеобща световна тенденция в подходите към възлагането на обществени 

поръчки, при която се преминава от възлагане въз основа единствено на 

съответствие с изискванията към основани на ефективност поръчки. Това се 

потвърждава и от новия акцент, който директивите на ЕС поставят върху подхода за 

“икономически най-изгодна оферта“ (Most Economically Advantageous Tender - MEAT). 

Отчитането на ефективността на базата на пакет от КПИ дава поглед върху състоянието на 

системата за обществени поръчки и осигурява база за измерване на резултатите и 

сравнителен анализ. 

 

                                                 
209 Адаптация по разработка на ОИСР от 2013 г., на:  http://www.oecd.org/fr/gov/ethique/procurement-key-performance-
indicators.htm 

http://www.oecd.org/fr/gov/ethique/procurement-key-performance-indicators.htm
http://www.oecd.org/fr/gov/ethique/procurement-key-performance-indicators.htm
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4.5.3 Анализ на данните и статистика на обществените поръчки 

361. Анализът на пазара се извършва от няколко звена в АОП, но не е ясно как 

резултатите от тяхната дейност се обединяват в една съгласувана обща картина на 

възможностите и капацитета за обществени поръчки, което да помогне на АОП да даде 

тласък на програмата за реформи. 

 

362. АОП използва елементи от данните, съхранявани в системата за електронни 

обществени поръчки210, за извършване на пазарен анализ и мониторинг на 

обществените поръчки, както е определено в Член 229, алинея (1), т.т. 14 и 15. Част от 

информацията се публикува в месечен бюлетин и в годишния доклад на уебсайта. Данни 

се събират от Регистъра за ОП и от съответните заинтересовани страни и са предмет както 

на количествен, така и на качествен анализ. С въвеждането на новата система за 

електронни обществени поръчки се предвижда интегриране на базите данни. 

 

363. Наред с това се извършва ad hoc анализ относно постъпили запитвания, 

включително и с цел да се подпомогне разработването на методически указания. 

Налице е голям обем информация (както в Регистъра на обществени поръчки, така и 

събрана от други институции, като например КЗК), но тя не се използва систематично за 

извършване на обзор на пазарните тенденции в областта на обществените поръчки 
по начин, който би позволил да се изготви цялостен анализ на изпълнението на поръчките. 

Такъв анализ на наличните данни би могъл, например, да предостави информация относно 

моделите на разходи за определени видове стоки и услуги от различни възложители, което 

би позволило да се правят сравнения на ефективността и да се помогне за идентифициране 

на възможности за сътрудничество в сферата на обществените поръчки. 

 

364. Анализ на подадените през последните пет години жалби е извършен от АОП въз 

основа на данни, получени от КЗК. Това е инициирано след изявление на ЕК, че 

относителният дял на жалбите е твърде висок. КЗК изпраща на АОП годишни обобщения 

относно постъпилите жалби в областта на ОП и е изразила съгласие за сътрудничество 

при необходимост, като за тази цел е подписано споразумение за сътрудничество. 

Необходимо е обаче да се направи повече, за да се анализира редовно и систематично 

тази информация и резултатите да послужат за основа при разработването на добри 

политики и практики (например причините за жалбите, типологията на организациите, 

                                                 
210 Съгласно изменението на Закона за обществените поръчки, прието на 5 октомври 2018 г., задължителното 
използване на системата за електронни обществени поръчки ще влезе в сила от 1 ноември 2019 г., което „ще позволи 
плавен преход към новия начин за провеждане на обществени поръчки, включително чрез поетапна регистрация на 
всички потребители (възложители, стопански субекти, контролни органи) и обучение за работа с платформата“. 
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подали оплаквания, категорията възложители, които най-често допускат законови 

нарушения, видовете ОП, при които санкциите са по-чести и пр.).  

 

365. По същия начин един по-систематичен анализ на констатациите от 

предварителния контрол и писмените запитвания, както и на наличните данни от 

Регистъра на обществените поръчки би могъл да разкрие както възможности, така и 

слабости в системите за обществени поръчки - например липса на капацитет при някои от 

възложителите, липса на конкуренция в рамките на определени сектори, прекомерни 

ценови несъответствия между възложителите за едни и същи продукти, високи 

транзакционни разходи, както и потенциал за значителни икономии въз основа на 

обединяване на търсенето и използването на съвместни обществени поръчки. 

 

366. Редовното анализиране на запитванията към бюрото за помощ, резултатите от 

предварителния мониторинг и тенденциите в дейностите по възлагане на 

обществени поръчки съгласно вписванията в Регистъра за ОП биха могли да 

осигурят ценна информация относно приоритетите за изграждане на капацитет, 

насърчаване на прозрачността и възможностите за сключване на договори за 

сътрудничество. В този смисъл следва да се определи отделна централна отговорност 

за проучване и анализ на пазара, която да осигурява преглед на основните тенденции и 

констатациите от наличните данни и друга информация (вж. Препоръка 10). 
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Каре 11: Пример за определяне на тенденциите на пазара  

 

4.5.4 Източници на данни 

367. Понастоящем данни са налични в Регистъра на обществените поръчки, както и в 

отделните институци от системата за обществени поръчки (КЗК, ВАС, АДФИ, СПРБ, 

Одитния орган и др.),  на чиито Интернет страници се публикуват съответните решения и 

доклади, които по този начин са достъпни за всеки заинтересован. Структурата и 

форматът на публикуваната информация обаче не позволява статистическо 

отчитане без значителна обработка и анализ на данните. 

 

368. АОП събира и обменя данни с други институции от системата за обществени 

поръчки и изготвя обобщения на добри практики въз основа на споразуменията за 

сътрудничество, подписани с КЗК, ИПА и АДФИ. АОП получава от Сметната палата 

одиторски доклади, както и годишни обобщения на проверките и доклади от АДФИ за 

Проучването на пазара в подкрепа на обществените поръчки се основава на използването на наличните 

данни за договорите и разходите и има за цел даде отговор на  три основни въпроса: 

• Как възложителите изразходват публични средства; 

• С кои  доставчици ги изразходват; 

• Какви стоки и услуги купуват. 

 

Това позволява да се сглоби картината на дейностите по възлагане на обществени поръчки - по вид на 

възложителя, по географски регион, по вид и размер на доставчика, както и по предмет и размер на 

договора. Събраната информация може да бъде анализирана, за да се идентифицират възможностите за 

съвместни поръчки на секторно или регионално равнище (например когато се възлагат множество 

обществени поръчки за сходни стоки и услуги.). Тя може да се използва и с цел да се очертаят 

конкретни модели на разходи, което би улеснило по-нататъшния анализ - например когато са налице 

значителни разлики в договорните цени. Като цяло проучването дава възможност за по-добро 

разбиране за пазара - кои доставчици осигуряват редовно доставки на публичния сектор. 
 
По-нататъшни анализи биха могли да отчетат аспекти като изпълнение на договорите, обжалвания и 

време, необходимо за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. По-

усъвършенствани пазарни проучвания могат да се използват за подпомагане на отделни възложители 

да подобрят ефективността си и да сравняват резултатите си спрямо тези на останалите възложители. 

Съставената подробна информационна карта за ефективността въз основа на усъвършенствано пазарно 

проучване, използвано от Шотландската агенция за обществени поръчки, подкрепя програмата на 

Шотландското правителство за повишаване на способностите за възлагане на обществени поръчки: 
https://www.procurementjourney.scot/step-2-dashboard. 

 

От национална гледна точка тази информация може да се използва, за да се разбере развитието на 

стратегиите за реформиране на обществените поръчки с цел постигане на спестявания, по-голяма 

прозрачност и по-голямо съответствие с националното законодателство. 
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най-често срещаните грешки. Освен това АДФИ изпраща на АОП и съответните раздели 

от докладите за финансова инспекция, в които се посочват нарушения на процедурите за 

възлагане на обществени поръчки. Същевременно, за да се подпомогне докладването пред 

Европейската комисия, АДФИ изпраща на АОП и годишните доклади за финализираните 

инспекции, извършени през предходната година. От своя страна АОП изпраща на АДФИ 

издадените становища след втория етап на предварителен контрол чрез случаен избор, 

които същевременно се споделят и с възложителите, както и месечни уведомления за 

другите видове контрол. АОП също така изпраща на АДФИ 6-месечно обобщение на 

контролните дейности, включително дейностите по мониторинг.  Тази обобщена 

информация за резултатите от контролните дейности се използва както за мониторинг на 

прилагането на правилата за възлагане на обществени поръчки, така и за отчитане пред 

ЕК (както е посочено в Приложение 3 към Споразумението за сътрудничество). 

 

369. Липсват обаче доказателства за редовен и систематичен обмен на данни (или 

анализи на данни) с Върховния административен съд, който по закон е оправомощен 

да се произнася по жалби срещу решения в областта на обществените поръчки, взети от 

КЗК211. 

 

370. Следва да бъде осигурено събиране на данни в достъпна форма на ниво 

отделна институция или чрез интегриране в системата за електронни обществени 

поръчки. Това трябва да включва установяване на правила за редовно докладване пред 

определения централен отговорен орган/звено (вж. Препоръка 10). 

 

4.6. Заключения 

371. Системата за мониторинг и контрол в България е сложна, комплексна и 

всеобхватна и е била преработвана и променяна през годините, за да отговори на 

изискванията на правителството или на Европейската комисия в конкретен момент. 

 

372. Законодателството в областта на обществените поръчки предвижда няколко 

вида контрол и свързаните с тях механизми за координация, като са установени и 

други равнища на контрол чрез правни разпоредби, свързани с функционирането на 

административната система в България или с механизмите за управление на средствата от 

фондовете на ЕС (Фигура 19). 

 

 

 

                                                 
211 Член 216 от ЗОП. 
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Фигура 19: Система за надзор и контрол   
 

 

373. Системата за предварителен контрол (ex-ante), разработена от АОП, 

предоставя обратна информация на възложителите с цел предотвратяване на 

нарушенията на разпоредбите за възлагане на обществени поръчки и им помага да 

подобрят качеството на своите поръчки. Тъй като по-малко от 2% от процедурите 

попадат под обхвата на предварителните проверки чрез случаен избор, тяхната добавена 

стойност все още трябва да бъде доказана от гледна точка на последващи мерки (напр. 

насоки, инструкции, стандартизация и пр.). 

 

374. Напоследък предварителният контрол бе реорганизиран в съответствие с 

последните изменения на Закона за обществените поръчки212 с цел да се осигури по-

силен акцент върху процедурите с висок риск като се въведе праг за извършване на 

проверки. В същото време от възложителите се изисква да посочат причините, в случай че 

не приемат напълно препоръките от Етап 1 на предварителния контрол. Функцията за 

мониторинг също се преразглежда, но начинът на неговото провеждане ще стане ясен едва 

след като бъде финализиран новият правилник за прилагане на ЗОП. 

                                                 
212 Приет на 4 октомври 2018 г. 
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375. АОП е въвела процедури за препращане на констатациите от контрола 

(предварителените проверки и текущия контрол) на органите за последващ контрол, 

т. е. АДФИ и Сметната палата, както и изискване за публикуване на констатациите на 

уебсайтовете на възложителите с цел прозрачност. Органите на последващ контрол 

изглежда възприемат добре този подход и включват както редовните, така и ad hoc 

отчетите на АОП в процесите на планиране на своята дейност. Едновременно с това, въз 

основа на договорените механизми за отчетност, те споделят своите констатации с АОП, 

което позволява извършването на по-нататъшен анализ и евентуално изготвяне на насоки 

или изменения в законодателството.  

 

376. Налице са споразумения за сътрудничество, сключени с цел да се осигури 

координация по различни теми, свързани с обществените поръчки, но тяхното 

практическо изпълнение също трябва да бъде гарантирано. От друга страна, 

сътрудничеството между институциите, отговорни за управлението на средствата от 

фондовете на ЕС и основните заинтересовани страни от системата за обществени поръчки 

трябва да продължи и да бъде усъвършенствано, за да се осигури съгласуваност в 

системата за контрол. Що се отнася до вътрешния контрол, ролята и отговорностите на 

различните участници с контролни функции са ясно дефинирани с цел да се избегне 

дублиране и да се гарантира последователност в системата за контрол на обществените 

поръчки. 

 

377. Наблюдението на обществените поръчки в България е разпокъсано, 

съсредоточено основно върху статистическата информация, докато цялостната 

картина за ефективността на системата остава непълна. Очаква се това да се подобри 

с въвеждането на новата система за електронни обществени поръчки през ноември 2019 г., 

заедно с определянето на конкретна централна отговорност за проучване и анализ на 

пазара и разработването на ключови показатели за изпълнение.  
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ГЛАВА 5: ПОЧТЕНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ 

5.1. Въведение и контекст 

378. Тази глава разглежда ефективността на прилагането на правната рамка по 

отношение на интегритета и прозрачността на системата за обществени поръчки, 

включително ролите и отговорностите на участващите заинтересовани страни. Основните 

оценявани аспекти включват: 

 Нивото на прозрачност на обществените поръчки за всички участващи 

заинтересовани страни; 

 Съществуващата управленска среда и въздействието ѝ върху интегритета и 

прозрачността на системата за обществени поръчки, като е взета предвид и 

свързаната с това цел, дефинирана в Стратегията за ОП: „Повишаване 

ефективността на санкциите и на системата за обжалване в сектора на 

обществените поръчки“; 

 Ефективността на съществуващата система за подаване на жалби, включително 

ефективността на двата органа по обжалване, КЗК и ВАС, както и нивото на 

прозрачност и разкриване на информация във връзка с жалбите и с налаганите 

коригиращи мерки и тяхното изпълнение, както и механизмите за обратна връзка с 

всички участващи страни, за целите на осъществяването на корективни мерки или 

преодоляването на системни проблеми на съответно ниво. 

 Ефективността на санкционните системи, включително оправомощените 

органи, и ефективността на процедурите, както и съгласуваното им прилагане. 

 Съществуващата рамка по отношение на етиката и антикорупционните 

практики в системата на обществените поръчки и прилагането и управлението на 

тази рамка на практика, включително възможната подкрепа за интегритета и 

почтеността от страна най-вече на гражданското общество, но и от страна на 

икономическите оператори, както и съобщаване за корупционни практики, измами 

и неетично поведение.  

 

379. С настоящата оценка се анализират съществуващите към момента в 

България практики по отношение на интегритета и прозрачността в областта на 

обществените поръчки, посочват се пропуските и се препоръчват мерки за тяхното 
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преодоляване и за укрепване на интегритета и прозрачността на системата за обществени 

поръчки. За тази цел, оценката акцентира върху следните основни показатели: 

 
Таблица 16: Показатели за оценка на почтеността и прозрачността на системата за обществени 

поръчки 

Показатели Подпоказатели 

Общо ниво на прозрачност на 

системата за обществени поръчки 

Прозрачност и процес на консултации при формулирането на 

промените в системата за обществени поръчки; наличие на 

програми за изграждане капацитета на съответните 

заинтересовани страни за разбиране, осъществяване на 

наблюдение и подобряване на системата за обществени поръчки; 

законовите и подзаконовите актове и политиките за управление 

на сектора на обществените поръчки са оповестени и 

леснодостъпни за обществеността без заплащане; всички 

заинтересовани страни имат адекватен и навременен достъп до 

информация на всеки етап от процеса на възлагане във връзка с 

конкретни обществени поръчки; наличие на централизиран 

онлайн портал и стандарти за отворени данни.  

Етика и антикорупционни мерки в 

системата за обществени поръчки 

Съществуващата към момента антикорупционна рамка в 

контекста на обществените поръчки; налична и потенциална 

подкрепа за почтеността и интегритета от страна на гражданското 

общество и механизмите за докладване на твърдения за измама и 

корупция и управление на регистрираните сигнали. 

Ефективност на санкциите/ на 

системата за обжалване по отношение 

на недобросъвестни участници и 

слаби изпълнители 

Анализ на данните за субектите и лицата и/или държавните 

служители, които се изключват, лишават от право на участие или 

отстраняват от участие в обществена поръчка; изисквания по 

отношение на процеса и въздействие/ефективност на санкциите. 

Функциониране на системата за 

разглеждане и решаване на жалби 

Дейността на два конкретни органа: (i) Комисията за защита на 

конкуренцията (КЗК) и (ii) Върховния административен съд 

(ВАС), като се анализират данните и нивото на прозрачност, 

както и спазването на съответната процедура в хода на 

разглеждането на жалби, свързани с обществените поръчки. 

 

5.2. Обща оценка 

380. С българското законодателство в областта на обществените поръчки от 2016 г. 

се въвеждат важни мерки, укрепващи като цяло прозрачността на системата на 

обществените поръчки. Законът за обществените поръчки (ЗОП) съдържа голям брой 

разпоредби относно публичността и разкриването. Задоволително е нивото на прозрачност 

на системата за обществени поръчки от гледна точка на публикуването на информация за 
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поръчките, както са споделили икономическите оператори в наскоро проведена анкета213, 

където 85% от всички отговорили са заявили, че е лесно да се открие информация за 

възможности за поръчки. Интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки 

(АОП), представляваща централизиран портал, е ценна платформа за публикуване и 

оповестяване на информация за поръчките. Съгласно ЗОП се изисква публично обявяване 

на всички процедури за възлагане на обществена поръчка на доставки и услуги на 

стойност над 70 000 лева и всички процедури за строителство на стойност над 270 000 

лева в Регистъра на обществените поръчки, поддържан от АОП. В допълнение към това 

има изискване всички документи, свързани с дадена процедура за обществена поръчка, да 

бъдат публикувани на профила на купувача на съответните възложители. Документите, за 

които има изискване за публикуване, включват: документации за обществени поръчки, 

решения, свързани с процедурите за възлагане на обществени поръчки, документи, 

свързани с подписаните договори за поръчки, изменения, становищата на АОП, в случай 

че процедурата подлежи на предварителен контрол и др. 

 

381. Електронната платформа за обществени поръчки (ЕПОП), която в момента е 

в процес на изграждане, се очаква да се пусне в експлоатация постепенно, като 

постигне пълна функционалност до м. януари 2021 година.214 Предвижданата платформа 

за електронно възлагане на обществени поръчки е комплексна и надеждна платформа, 

осигуряваща широка гама от функционалности в областта на електронното възлагане, от 

„Електронна регистрация на възложителя“ (e-Registry) до „Електронно разплащане“ (e-

Payment). Напълно функциониращата платформа за електронно възлагане допълнително 

ще повиши достъпността и ще осигури аналитични способности за докладване и анализ на 

данните от страна на възложителите, АОП и други заинтересовани страни. 

Заинтересованите страни имат високи очаквания и надежди за ползата от системата 

„Електронни обществени поръчки“, особено що се отнася до прозрачността, както бе 

показано по време на събеседванията в процеса на извършване на оценката от 

различни заинтересовани страни като възложители, органи за контрол и 

мониторинг, представители на гражданското общество и на частния сектор. 

 

382. С присъединяването към Европейския съюз през 2007 г. България започва да се 

придържа към достиженията на общностното право, но за страната е въведен Механизъм 

за сътрудничество и проверка (МСП) поради необходимостта от подобряване на 

институционалната рамка, конкретно по отношение на борбата с корупцията и 

                                                 
213 Проучване, проведено във връзка с настоящия доклад.  
214 Съгласно последните изменения на ЗОП от м. октомври 2018 г. 
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организираната престъпност215. През годините е постигнат съществен напредък. В доклада 

на ЕС за страната от 2018 г. се отчита напредъкът в много аспекти на законодателството и 

практиките в областта на обществените поръчки. При все това в доклада216 се отбелязва, 

следното: „Според деловите среди и неправителствените организации обществените 

поръчки като цяло са започнали да се подобряват. Въпреки това прозрачността и 

корупцията все още будят загриженост.” България заема съответно 69-то и 75-то място 

през 2015 г. и 2016 г.,  което показва известно подобрение, макар страната все още да е на 

последно място след всички останали държави членки на ЕС217. През 2017 г. страната се 

нарежда на 71-во място от 180 държави съгласно Индекса за възприятие на 

корупцията през 2017 г. на Асоциация „Прозрачност без граници“ (Трансперънси 

Интернешънъл) с резултат 43 пункта от 100 възможни (бележейки повишение от 

едва 2 пункта в сравнение с Индекса за 2012 г.). Две основни направления биха могли 

да допринесат за подобряване резултатите на страната, а именно: „1) реално въвеждане на 

електронното управление и електронната платформа за обществени поръчки в процеса на 

взаимодействие „администрация-граждани-бизнес“, 2) постоянни положителни резултати 

от работата на новата държавна антикорупционна комисия в страната”, както е отбелязано 

в анализа на резултатите на България според Индекса за възприятие на корупцията за 

2017 г.218 С оглед на тези констатации, въвеждането на системата „Електронни 

обществени поръчки“ е от още по-голяма важност.  

 

383. България е ратифицирала Наказателната конвенция относно корупцията на Съвета 

на Европа, като тя е в сила за Република България от м. юли 2002 г., както и Гражданската 

конвенция за корупцията на Съвета на Европа, в сила за Република България от м. 

ноември 2003 г. Друг важен инструмент за борба с корупцията, към който страната се е 

присъединила, е Конвенцията на ООН срещу корупцията (UNCAC), ратифицирана от 

парламента на 15 август 2006 г.219 

                                                 
215 Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за 
сътрудничество и проверка {РДСК(2017) 700 окончателен}, публикуван на английски език на следния интернет адрес: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/comm-2017-750_en_0.pdf  
216 Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за 
сътрудничество и проверка {РДСК(2017) 700 окончателен}, публикуван на английски език на следния интернет адрес: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/comm-2017-750_en_0.pdf 
217 „Борбата с корупцията: от ангажименти към действия. Неефективната борба срещу корупцията в България и 
необходимостта от амбиция за справянето с проблема в европейските институции“ (Възложен от групата на Зелените / 
Европейски свободен алианс в Европейския парламент) (2018 г.), публикуван на английски език на Интернет адрес: 
https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/852acfcd65130687487ad862d93eebf5.pdf; Вж. също и:  https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0043&from=EN  
218 http://transparency.bg/en/transp_indexes/indexes/perceptions-index-corruption/corruption-perception-index-for-2017/  
219 „Борбата с корупцията: от ангажименти към действия“, възложен от групата на Зелените / Европейски свободен 
алианс в Европейския парламент, януари 2018, стр. 25. публикуван на английски език на следния интернет адрес: 
https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/852acfcd65130687487ad862d93eebf5.pdf  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/comm-2017-750_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/comm-2017-750_en_0.pdf
https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/852acfcd65130687487ad862d93eebf5.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0043&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0043&from=EN
http://transparency.bg/en/transp_indexes/indexes/perceptions-index-corruption/corruption-perception-index-for-2017/
https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/852acfcd65130687487ad862d93eebf5.pdf
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384. Глобалният индекс за конкурентоспособност за периода 2016-2017 г.220 поставя 

България на 50-то място от 140 изследвани икономики. Налице е леко подобрение в 

сравнение с предишни години, когато страната е била класирана на 54-то място от 140 

икономики. Най-ниски резултати са показани в направления, свързани със Стълб I 

„Институции“, като в области като фаворитизъм при вземането на решения от длъжностни 

лица в държавната администрация, разхищаване на държавни средства, етично поведение 

на икономическите оператори, отклоняване на  публични средства резултатите са под 

средното ниво. 

 

385. Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в 

Република България 2015–2020 г. (наричана по-долу „Стратегията“) е приета от 

Министерския съвет през 2015 г.221 Стратегията е изготвена в отговор на препоръка в 

доклада на ЕС по МСП от м. януари 2015 г.222 и е замислена като мярка в програмата на 

правителството за устойчиво развитие на Република България 2014-2018 г. Стратегията 

„цели до 2020 г. България да се превърне в държава, в която дребната корупция е 

ограничена в значителна степен до средните за Европейския съюз равнища, корупцията по 

високите етажи не остава безнаказана, антикорупционните институции работят ефективно 

и имат реален превантивен ефект върху корупционните прояви, а възприятията и опитът 

на граждани и фирми за нивата на корупцията в България са намалени в значителна 

степен.“223 Наред с другото, Стратегията си поставя като приоритет укрепването на 

съдебните институции и подобряването на междуведомственото сътрудничество. За тази 

цел са предвидени различни мерки, като най-важната е създаването на нов единен 

независим антикорупционен орган. През 2017 г. с Доклада на Комисията до Европейския 

парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и 

проверка224 се направи оценката, че „цялостната институционална структура за борба 

срещу корупцията в България продължава да е разпокъсана и поради тази причина 

– до голяма степен неефективна. В резултат на това общите проблеми с корупцията на 

                                                 
220 Глобален индекс за конкурентоспособност 2015-2016 г., публикуван на адрес 
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf, на 
английски език, стр. 147 
221 Приета на 8 април 2015 г., публикувана на следния интернет адрес:  
http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=14.  
222 Съобщението за пресата и докладът са публикувани на следния интернет адрес: http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-15-3821_en.htm  
223 Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за 
сътрудничество и проверка {РДСК(2017) 700 окончателен}, публикуван на английски език на следния интернет адрес: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/comm-2017-750_en_0.pdf 
224 Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за 
сътрудничество и проверка {РДСК(2017) 700 окончателен}, публикуван на английски език на следния интернет адрес: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/comm-2017-750_en_0.pdf 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=14
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3821_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3821_en.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/comm-2017-750_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/comm-2017-750_en_0.pdf
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по-ниско равнище в държавната администрация също продължават да бъдат 

предизвикателство. В стратегията на правителството за борба с корупцията от 2015 г. бе 

представен ценен анализ на проблемите. Изпълнението на тази стратегия обаче все още се 

намира на ранен етап.“ 

  

386. В Стратегията се предвижда и създаването на Национален съвет по 

антикорупционни политики като междуведомствен орган със съвещателни, 

координационни и контролни функции по отношение на антикорупционните политики, 

както и изграждането към него на Граждански съвет, чрез който ще се осигурява 

постоянен институционализиран диалог с гражданското общество по проблемите на 

борбата с корупцията. 

 

387. Както бе отбелязано в Глава 4 на настоящия доклад, създадени са няколко 

структури и органи, които да упражняват контрол над процедурите за възлагане на 

обществени поръчки, имащи за цел, наред с другото, установяване и докладване на случаи 

на конфликт на интереси и корупционни практики. Най-малко 73% от поръчките, като 

обща стойност, се възлагат чрез открити процедури225, което представлява значителен дял 

от дейностите, свързани с обществените поръчки като цяло. Въпреки широкото 

използване на този състезателен метод и на други инициативи, предприети през 

годините с цел повишаване на прозрачността на процедурите за възлагане на 

обществени поръчки, както е видно от резултатите на изследванията на 

организацията „Прозрачност без граници“ за България (вж. параграф 382), 

обществеността продължава да възприема нивото на корупция като високо. 

 

388. Прозрачността и почтеността са ключови предпоставки за наличието на 

ефикасна и надеждна система за възлагане на обществени поръчки. Те генерират 

икономии, по-ефективни резултати и по-добро предоставяне на обществени услуги, както 

и поддържане на чиста среда на частния бизнес, което е от полза за цялото общество.226 

Интегритетът на системата за обществени поръчки следва да се съхранява с помощта на 

общи стандарти и специфични защитни мерки конкретно за областта на обществените 

поръчки.227 За тази цел, настоящата оценка включва следните аспекти, които отразяват 

международните добри практики за укрепване прозрачността и интегритета на системата 

за обществени поръчки. 

                                                 
225 Съгласно анализите на данни по Компонент 2 от СКУ. 
226 Информационна бележка “Европейски стандарт за интегритет и отчетност“ (Шведски институт за стандартизация) 
(2018 г.) 
227 Препоръка на ОИСР на Съвета относно обществените поръчки  (2015 г.), публикувана на английски език на следния 
интернет адрес: http://www.oecd.org/gov/public-procurement/recommendation/OECD-Recommendation-on-Public-
Procurement.pdf  

http://www.oecd.org/gov/public-procurement/recommendation/OECD-Recommendation-on-Public-Procurement.pdf
http://www.oecd.org/gov/public-procurement/recommendation/OECD-Recommendation-on-Public-Procurement.pdf
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5.3. Общо ниво на прозрачност на системата за обществени поръчки 

389. Законът за обществените поръчки в голяма степен набляга на прозрачността 

и публичността на информацията, свързана с възлагане на обществени поръчки. 
Това е видно от подробните и обхватни разпоредби, включени в различни части от ЗОП228. 

По-специално, ЗОП определя комплексни изисквания по отношение на вземаните от 

възложителите решения във връзка с обществените поръчки, съдържанието на решенията, 

сроковете, както и органа, пред който решенията могат да се обжалват. Решенията, 

свързани с възлагането на обществени поръчки, посочени в член 22 (1) от ЗОП, се считат 

за индивидуални административни актове. Всички законови и подзаконови актове и 

правни инструменти, уреждащи материята на обществените поръчки, са публично 

достъпни и безплатни. Публикуват се на Интернет страницата на АОП229. Много от 

правните актове, свързани с обществените поръчки, се публикуват както на английски, 

така и на български език. Съгласно Член 42, ал. 2 от ЗОП се изисква публикуване под 

формата на електронни документи на всички документи, свързани с възлагането на 

обществена поръчка, решения, отнасящи се до всички етапи от процеса на възлагане, 

документи, свързани с подписаните договори за поръчки и съответните изменения (ако 

има такива), както и становищата по осъществения от АОП предварителен контрол върху 

въпросната процедура. 

 

5.3.1. Изисквания за обявяване 

390. Както бе отбелязано в Глава 2, има изискване всички възможности за участие 

в процедура за възлагане на обществени поръчки да се публикуват в Регистъра на 

обществените поръчки (РОП) и в Официален вестник на Европейския съюз (ОВЕС) 

по отношение на договори за обществени поръчки на стойност над праговете за 

публикуване в ОВЕС. Достъпът до обявленията за обществени поръчки е свободен и 

безплатен. Тези изисквания гарантират на всички заинтересовани страни адекватен и 

навременен достъп до необходимата информация, за да могат ефективно да вземат 

участие в процедурите. Съгласно ЗОП се публикуват няколко вида обявления, 

включително: (i) предварителни обявления (чл. 23), (ii) обявления за обществена поръчка 

(чл. 24), (iii) обявления за изменение или допълнителна информация (чл. 25), (iv) 

обявления за възлагане на поръчка (чл. 26), (v) обявления за конкурс за проект (чл. 30), 

(vi) обявления за изменение на договори за обществена поръчка или рамкови 

                                                 
228 Закон за обществените поръчки (ЗОП) в сила от 15.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., доп., бр. 34 от 
3.05.2016 г., изм. и доп., бр. 86 от 18.10.2018 г., като измененията и допълненията влизат в сила от 1.03.2019 г. 
229 Публикуван на следния интернет адрес: http://www.aop.bg/index.php?ln=1  

http://www.aop.bg/index.php?ln=1
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споразумения (чл. 27), (vii) обявления за доброволна прозрачност (чл. 28), (viii) обявления 

за изпълнение (приключване) или за прекратяване на договор за обществена поръчка (чл. 

29) и (ix) обявленията за квалификационни системи. ЗОП залага подробни изисквания за 

всяко обявление. За обявленията за възлагане на поръчка важат изисквания за 

публикуване в строго определени срокове (вж. чл. 26). ЗОП насърчава, без да поставя 

изискване за това, възложителите да публикуват обявления за възлагане на поръчки, 

изключени от обхвата на ЗОП (чл. 13-15) (известно също като „обявление за доброволна 

прозрачност“) (вж. чл. 28). Освен това съгласно ЗОП се изисква (чл. 29) обявяване на 

изпълнението или прекратяването на договор за обществена поръчка. Публикуването на 

всички обявления на интернет страниците на АОП и Службата за публикации на 

Европейския съюз следва да се извършва чрез АОП. Това позволява на АОП да 

предоставя данни230 за броя и обема на дейностите в областта на обществените поръчки на 

месец и на година, включително информация за договорите на стойност над праговете на 

ЕС.  

 

391. ЗОП урежда обмена на информация между възложителите и икономическите 

оператори. ЗОП предоставя достатъчно възможности за обмен и разкриване на 

информация, но в същото време въвежда подходящи защитни мерки, чрез които да се 

осигури опазването на конфиденциалната информация, включена в подаваните от 

икономическите оператори оферти. Съгласно Закона (чл. 42) при публикуване на 

информацията възложителите премахват/заличават информацията, по отношение на която 

участниците са се позовали на конфиденциалност тъй като е свързана с наличието на 

търговска тайна. На мястото на заличената информация възложителят посочва 

основанието за заличаване. На участниците в дадена процедура се предоставя достъп до 

офертите на останалите участници веднага след отварянето им. Всички протоколи и 

окончателният доклад на комисията за оценка, както и решенията на възложителя, са 

публични и следва да се публикуват в профила на купувача231. Подписаните договори са 

публични документи и се публикуват без конфиденциалната информация, която е 

заличена. Докладите за оценка и всички материали на възложителя включват информация 

за всеки конфликт на интереси, възникнал по време на процеса на възлагане на 

обществена поръчка, и за начина, по който такива конфликти са били разрешени – мярка, 

която допринася за по-голямата прозрачност. Интересен е фактът, че съгласно ЗОП няма 

изискване за публикуване на годишните планове за обществени поръчки, въпреки че, 

както е посочено е Глава 2 по-горе, това би представлявало добра практика. 

 

                                                 
230 Информацията е проверена за последно на 7 ноември 2018 г. на интернет адрес: http://rop3-
app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1590259&_dad=portal&_schema=PORTAL    
231 Проверките в рамките на последващия контрол, обаче, показват, че възложителите често не спазват коректно 
изискванията на законодателството в това отношение (АДФИ, Годишен доклад 2017 г.)   

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1590259&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1590259&_dad=portal&_schema=PORTAL
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392. Все пак анкетираните икономически оператори и граждани232 посочват липсата на 

прозрачност и възприятието за корупция/нагласени обществени поръчки като основните 

предизвикателства пред  подобряване процедурите за възлагане на обществени поръчки. 

Икономическите оператори са предимно обезпокоени от липсата на справедливост и 

прозрачност в процеса на оценяване, липсата на квалифициран персонал, нает от 

възложителите, корупцията и конфликтите на интереси и пр. За да се отговори на това 

предизвикателство, по-целенасочени мерки/действия за борба с измамите и 

корупционните практики във връзка с процедурите за възлагане на обществени 

поръчки следва да бъдат включени в следващата национална стратегия за сектора на 

обществените поръчки и в стратегията за ангажиране на заинтересованите страни (вж. 

Препоръка 17). 

 

5.3.2. Изготвяне на предложения за законодателни промени в областта на 

обществените поръчки 

393. Процесът на изготвяне на предложения за законодателни промени в системата на 

възлагане на обществени поръчки следва да насърчи провеждането на обществени 

консултации, да покани частния сектор и гражданското общество да предоставят свои 

коментари, да осигури публикуването на резултатите от етапа на консултации и да 

аргументира избраните варианти, като всички изброени действия са прозрачни.233 

Промените в законодателството в областта на обществените поръчки в България са 

чести. От приемането си през 2016 г. до сега ЗОП е изменян минимум 10 пъти. Когато 

предлага промени, АОП следва правилата на законотворческия процес, определени от 

правителството на Република България. 

 

394. По получени данни промените в законодателството в областта на 

обществените поръчки в България са породени от необходимостта да (i) се постигне 

по-добро хармонизиране с директивите на ЕС (старите и новите) и (ii) да се 

преодолеят предизвикателствата и проблемите, срещани при прилагане на 

законодателството. Така например през 2016 г. са изготвени нов ЗОП и правилник за 

прилагането му с цел да се транспонират новите директиви на ЕС, след което през 2016 г. 

и 2017 г. са внесени нови промени, включително във връзка с Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), функциите на АОП по осъществяване на 

предварителни проверки, както и задължителното използване на електронни средства за 

комуникация по отношение на Централни органи за покупки (ЦОП). 

 

                                                 
232 Анкетите, проведени за целите на този доклад, са представени в Приложения 2, 3, 4 към доклада. 
233 Препоръка на Съвета на ОИСР относно обществените поръчки  (2015 г.), Препоръка VI. 
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395. С последните изменения в ЗОП от октомври 2018 г. се въвеждат промени, 

свързани с: системата за електронни обществени поръчки (в момента в процес на 

разработване), която да бъде платформата по подразбиране за провеждане на процедури 

по възлагане на обществени поръчки, транспониране на „директивата за електронното 

фактуриране“, изясняване на изискванията за подписване на попълнения образец на 

ЕЕДОП; публикуване на договори между изпълнителите и подизпълнителите; повишаване 

на приложимите стойностни прагове за публикуване в ОВЕС (тъй като стойностите им 

бяха значително по-ниски от определените от Европейската комисия); публикуване на 

обяви и информация за възлагането на много малки договори за обществени поръчки; 

въвеждане на минимален стойностен праг по отношение на процедурите за възлагане на 

обществени поръчки, обхванати от проверките на случаен принцип; допълнително 

изясняване на някои аспекти на производството по разглеждане на жалби и др. 

 

396. Съществуват опасения, обаче, че честите законодателни промени в съчетание 

със сложната правна и регулаторна среда и недостатъчния административен 

капацитет се отразяват върху правната сигурност що се отнася до законодателството 

в областта на обществените поръчки. Високият брой нередности и нарушения,234 

констатирани от АДФИ при провеждането на последващ контрол, е възможно да 

индикира не само недостатъчен капацитет, но и факта, че за възложителите и 

икономическите оператори е трудна задачата да бъдат в крак с промените в 

законодателството и да разбират до какво водят те. Освен това честите промени могат да 

увеличат опасността от корупция и конфликт на интереси, като на някои икономически 

оператори с достъп до възложителите се помага да подготвят съответстващи на 

изискванията оферти. Друга възможна последица от честите промени би било 

непоследователното тълкуване на ЗОП от страна на възложителите, контролните органи, 

АОП и органите, разглеждащи жалбите, което може допълнително да подхрани 

съществуващото като цяло предпочитание на всички страни да прилагат правните 

разпоредби само в най-тесния, формален смисъл. Не е изненадващо, че на въпроса за 

основните предизвикателства, с които се сблъскват в областта на обществените поръчки, 

огромното мнозинство от анкетираните235 възложители са посочили неясното и сложно 

законодателство, честите промени в него и различните тълкувания от страна на 

различните контролни органи. 

  

397. За справяне с тези проблеми българските власти следва да извършат оценка на 

въздействието на честите промени в законодателството за обществените поръчки и 

                                                 
234 Профил на страната за България, публикуван на английски език на следния интернет адрес: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/public-
procurement/study/country_profile/bg.pdf, Вж. също АДФИ, Годишен доклад 2017 г. 
235 Съгласно анкети, проведени за целите на този доклад и представени в Приложения 2, 3, 4 към доклада. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/country_profile/bg.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/country_profile/bg.pdf
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на риска от превръщане на ЗОП в твърде дълъг и сложен за разбиране и прилагане 

документ. Този риск би могъл най-добре да бъде управляван чрез предоставяне на 

подходящи възможности, достатъчно време и комуникация с възложителите и частния 

сектор, така че да могат да се запознаят със законодателните промени преди влизането им 

в сила (вж. Препоръка 14). 

 

 

5.3.3. Привличане на гражданското общество и местните общности в процеса 

на наблюдение на обществените поръчки 

398. Гражданското общество, действайки като „пазител“ срещу неефикасното и 

неефективно използване на публичните средства, може да спомогне за повишаване 

конкурентоспособността и справедливостта в сферата на обществените поръчки, 

както и да повиши отчетността, с което ще се подобри изпълнението на договорите за 

обществени поръчки и ще се осигурят по-добри резултати. Гражданското общество и 

отделните граждани могат да участват в процеса на възлагане на обществените поръчки 

чрез два механизма: i) оповестяване на информация и ii) пряка ангажираност на 

гражданското общество чрез участие, наблюдение и надзор. Събеседванията с 

организации на гражданското общество в България показват, че те активно следят 

развитията в областта на обществените поръчки, но в същото време сигнализират за 

необходимостта от повече прозрачност и ефективност на институциите. 

 

399. Асоциация „Прозрачност без граници“ (Трансперънси Интернешънъл) е една от 

неправителствените организации, които активно участват в мониторинга на процедурите 

за обществени поръчки236 – и във въвеждането на Пактовете за почтеност237, инструмент 

за превенция на корупционни практики и повишаване на прозрачността. Пактът за 

почтеност е приложен в България като пилотен инструмент за наблюдение на процедури 

за обществени поръчки, проведени от три държавни институции – Агенция „Пътна 

                                                 
236 http://integrity.transparency.bg/en/. 23 поръчки са наблюдавани от началото на дейността на асоциацията в България;  
последната наблюдавана поръчка е за проектиране и строителство на тунел „Железница“, част от автомагистрала 
„Струма“, България, изпълнявана от Агенция „Пътна инфраструктура“, която бе рестартирана три пъти. 
237 Пактовете за почтеност се поощряват от Европейската комисия като инструмент за гарантиране защитата на 
средствата от ЕС, но и като начин да се подобри конкурентната среда, да се насърчат икономическата ефективност и 
рентабилност и реализирането на икономии чрез подобряване на системата на обществените поръчки 
(http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/integrity-pacts/). Прилагането на Пактове за 
почтеност позволява да се постигне по-добра прозрачност и интегритет на целия процес, тъй като включва достъп до 
информация относно етапа на планиране, както и определяне на независими наблюдатели по време на процеса на 
оценка на офертите и възлагане и изпълнение на поръчката. Гражданското общество като такова играе ключова роля в 
упражняването на надзор и наблюдение на процедурите за възлагане на обществена поръчка, както и на прилагането 
на Пакта за почтеност, тъй като има пълно представителство в определени процедури за възлагане и може да даде 
оценка на начина, по който се осъществяват планираните резултати. 

http://integrity.transparency.bg/en/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/integrity-pacts/
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инфраструктура“, Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и 

социалната политика238. Асоциацията има инициативи и в областта на разследващата 

журналистика, публикациите239 и проекта „Отворени обществени поръчки”,240 който 

анализира отворените данни за обществените поръчки и предоставя препоръки за 

подобрение. Изготвена е поредица от анализи, включваща структурата на обществените 

поръчки за периода 2007-2015 г.   

 

400. Като цяло се създава усещане за липса на или за недостатъчно включване от 

страна на правителството на гражданското общество или отделни граждани в 

сектора на обществените поръчки, което е възможно да е допринесло за общата 

липса на доверие в системата за обществени поръчки като цяло. Няколко организации 

на гражданското общество съобщават, че са споделили с АОП наблюденията/препоръките 

си, относно процедурите по възлагане на обществени поръчки (например: възложителите 

разделят предмета на поръчките на обособени позиции, за да избегнат състезателните 

процедури, отхвърлят се оференти въз основа на формални изисквания или изисквания от 

второстепенна важност, внасят се чести изменения в договорите и др.). Тези организации 

на гражданското общество смятат, че преодоляването на тези проблеми би могло 

допълнително да повиши ефективността и прозрачността на процеса на възлагане на 

обществени поръчки: подходящо планиране спрямо наличните финансови средства, по-

добри и по-прозрачни начини за определяне на нуждите на възложителите, по-системно 

                                                 
238 Съгласно наръчника на „Трансперънси Интернешънъл“ България, озаглавен „Индикатори за прозрачност и почтеност 
при обществените поръчки“, София, 2013 г., са приложени следните Пактове за почтеност: 
- Пакт за почтеност при обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 
Тунел „Железница“, 2017 г. 
- Пакт за почтеност при обществена поръчка за проектиране и строителство на тунел „Железница“ – Лот 3.1 
автомагистрала „Струма“, 2015 г. 
- Пакт за почтеност с Агенция „Пътна инфраструктура“ относно изграждането на Лот 2 на автомагистрала „Струма“ 2012 
г. 
- Пакт за почтеност с Министерство на здравеопазването относно строително-монтажни дейности в домове за 
медикосоциални грижи за деца 2012 г. 
- Пакт за почтеност с Министерството на труда и социалната политика относно избор на консултанти при изграждането 
на национална система за електронен обмен на данни 2012 г. 
239 www.bivol.bg; „Черната книга на правителственото разхищение в България 2016“, може да бъде свалена безплатно от 
интернет; „Фокус-мокус: гледай, но не виждай!: Сравнителен анализ на правилата за прозрачност и неспособността им 
да се борят с корупцията в системата на българските обществени поръчки” [‘Hocus-pocus: look, but do not see!: A 
comparative analysis of the transparency rules and their failure to fight corruption in the Bulgarian public procurement 
system’], 2015 г. и „Използването на прозрачността срещу корупцията в обществените поръчки: Сравнителен анализ на 
правилата за прозрачност и неспособността им да се справят с корупцията” [‘Using Transparency Against Corruption in 
Public Procurement: A Comparative Analysis of the Transparency Rules and their Failure to Combat Corruption’], 2017 г., и 
двете с автор Ирена Георгиева. 
240 Проект „Отворени обществени поръчки” се осъществява от Института за пазарна икономика в сътрудничество с  
Висшето училище по застраховане и финанси и с финансовата подкрепа на фондация „Институт Отворено общество – 
София“ и Фондация „Микрофонд София“.  

http://www.bivol.bg/
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включване на гражданското общество в процеса на възлагане на обществените поръчки, 

достъп до информация. Няма обаче много данни, че информацията или обратната 

връзка, получена от организациите на гражданското общество, е оползотворена чрез 

отразяване при промените или измененията и допълненията към законодателството 

в областта на обществените поръчки. 

 

401. В допълнение, анкетираните241 граждани от различни части на страната съобщават, 

че на практика нямат никаква информация за актуалните бюджетни планове, 

съществуващите текущи проекти или проектите, които предстои да се изпълняват и, което 

е най-важното, повечето заявяват, че не са канени от местната администрация за 

обсъждане на проекти, осъществявани на местно равнище. На последно място, всички 

анкетирани изразиха желание да бъдат ангажирани в процесите на планиране, възлагане 

на обществена поръчка и осъществяване на проектите, финансирани с публични средства. 

Достъпът до информация относно това как действително се разходват средствата на 

равнище местна администрация е друга област с недобра прозрачност, която би извлякла 

ползи от публичното оповестяване на повече информация. С малки изключения, 

посочени по-горе, липсват данни, че гражданското общество и гражданите са 

активно включени в който и да е етап на процеса на възлагане на обществени 

поръчки както на ниво държавна, така и на ниво местна администрация (напр. етап 

планиране на обществена поръчка или етап управление на възложена поръчка).  
 

402. Може да се помисли за зазработване и осъществяване на кампании за обществена 

осведоменост и информационни дейности, както и за оповестяване на 

предприеманите от правителството мерки за подобряване на практиките в областта 

на обществените поръчки, като се акцентира върху мерките за повишаване 

прозрачността и почтеността в системата с цел подобряване на имиджа на 

обществените поръчки. Това би могло да включва публикуване на информация в лесно 

разбираем за широката общественост формат, като се използват добрите практики, 

разработени в рамките на международната платформа „Партньорство за открито 

управление“ (вж. Препоръка 14).   

 

                                                 
241 Съгласно анкети, проведени за целите на този доклад и представени в Приложения 2, 3, 4 към доклада. 
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5.4. Етика и антикорупционни мерки в системата за обществени 

поръчки 

403. Европейската комисия отбелязва в препоръката си относно националната 

програма за реформи на България за 2018 г.,242 че “…Увеличеното използване на 

пряко възлагане на обществени поръчки и големият брой единични оферти (вж. 

също Глава 1) биха могли да възпрепятстват значително прозрачността и 

ефективността на системата….” Според Експресното проучване на Евробарометър сред 

предприятията (Европейска комисия, 2017 г., е) и както е показано на Фигура 20, 62 % от 

предприятията са на мнение, че корупцията представлява проблем за тяхното предприятие 

при извършване на стопанска дейност в България (средна стойност за ЕС: 37 %). 87 % от 

предприятията считат, че подкупите и използването на „връзки“ често пъти са най-лесният 

начин за получаването на някои публични услуги (средна стойност за ЕС: 60 %), а 94 % 

смятат, че прекалено тесните връзки между бизнеса и политиката водят до корупция 

(средна стойност за ЕС: 79 %). Конфликтите на интереси при оценяване на офертите 

(61 %), спецификациите, изготвени специално за определени предприятия (61 %), и 

неясните критерии за подбор или оценяване (54 %) се считат за широко разпространени 

практики в областта на обществените поръчки, засягащи стопанските решения на 

предприятията и конкуренцията.243  
         

                                                 
242 Препоръка на Съвета относно националната програма за реформи на България за 2018 г. и съдържаща становище на 
Съвета относно конвергентната програма на България за 2018 г., стр. 5, параграф 15 
243 Пак там. 
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Фигура 20: Как представителите на бизнеса възприемат корупцията в България, сравнено със 

средното за ЕС 

  

 

5.4.1. Приемане на нов закон за борба с корупцията 

404. България е взела мерки в различни направления за превенция и 

противодействие на корупцията при обществените поръчки. Например в ЗОП са 

включени мерки за избягване на несъвместимост или конфликти на интереси, 

произтичащи от взаимоотношения между възложителя (респективно комисията за оценка 

на офертите) и участниците и кандидатите. В допълнение, ЗОП244  дава определение за 

„конфликт на интереси“ като препраща към Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)245. Сред останалите мерки са 

основанията за отстраняване, в случай че кандидат или участник е осъден за измама и 

корупция, или във връзка с него е налице неотстранен конфликт на интереси или друго 

нарушение 

 

405. Парламентът прие ЗПКОНПИ през м. януари 2018 г. с цел да консолидира 

функциите, свързани с противодействието на корупцията, конфликта на интереси и 

отнемането на незаконно придобито имущество. Той заменя два съществуващи закона 

                                                 
244 Член  2, алинея 21 от ЗОП. 
245 Новият Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е обнародван в 
ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., в сила от 23.01.2018 г., бр. 41 от 18.05.2018 г., в сила от 14.05.2018 г. 
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– Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Закона за 

отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Новият нормативен 

акт урежда, поне от гледна точка на правната рамка, съществуващия от дълго време 

проблем, че „борбата с корупцията е възпрепятствана от разпокъсаните институционални 

структури за нейното предотвратяване, както и от процесуалните и правни пречки пред 

ефективното разследване и наказателно преследване на корупцията по високите етажи на 

властта.“246 При все това критиците247 посочват, че и в новия закон са налице недостатъци 

и пропуски.  

 

406. Нормите, съдържащи се в ЗПКОНПИ нямат наказателноправен характер и 

ЗПКОНПИ не замества съществуващите наказателноправни разпоредби относно 

подкупите в Наказателния кодекс. Вместо това ЗПКОНПИ предлага самостоятелна 

дефиниция на корупцията, определяйки я като „злоупотреба с власт, нарушаване или 

неизпълнение на служебни задължения от страна на лице, заемащо висша публична 

длъжност, с цел пряко или косвено извличане на неследваща се материална или 

нематериална облага за лицето или за други лица“. Тази дефиниция е широка и разглежда 

корупцията като такава от страна на „лице, заемащо висша публична длъжност“. 

ЗПКОНПИ включва дълъг и обстоен списък висши служители, определяни като „лица, 

заемащи висши публични длъжности“ по смисъла на ЗПКОНПИ, включително лица 

на публични длъжности, упълномощени да провеждат процедурите за възлагане на 

обществени поръчки и да сключват договорите съгласно ЗОП. Мерките за превенция 

на корупцията в ЗПКОНПИ включват изисквания за деклариране както на конфликт на 

интереси, така и на имущество, нареждане на проверки за конфликт на интереси, 

нареждане на проверки за имотно състояние и контрол над различните компетентни 

органи, на които е възложено предприемането на правни действия. 

 

407. ЗПКОНПИ, доколкото е известно, се бори с корупцията и подкупите чрез отнемане 

на незаконно придобитото имущество. Така че макар към даден момент дадено дело за 

корупция да се води в съда, Комисията е упълномощена да образува производство по 

отнемане на незаконно придобито имущество ако може да се направи обосновано 

предположение, че определено имущество е придобито по незаконен път248. Такова 

производство може да се проведе в случай че проверка от страна на Комисията установи 

значително несъответствие - т. е. несъответствие в размер, надвишаващ 150 000 лева 

                                                 
246 Доклад на ЕС за България за 2018 г., раздел 4.4.5, публикуван на английски език на следния интернет адрес: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-bulgaria-en.pdf 
 243 „Неефективната борба срещу корупцията в България и необходимостта от амбиция за справянето с проблема в 
европейските институции“ 
https://www.greens-efa.eu/en/art./news/the-messy-fight-against-corruption-in-bulgaria-and-the-need-for-ambition-in-the-eu-
institutions/  
248 Член 107 от ЗПКОНПИ. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-bulgaria-en.pdf
https://www.greens-efa.eu/en/article/news/the-messy-fight-against-corruption-in-bulgaria-and-the-need-for-ambition-in-the-eu-institutions/
https://www.greens-efa.eu/en/article/news/the-messy-fight-against-corruption-in-bulgaria-and-the-need-for-ambition-in-the-eu-institutions/
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(75 000 евро), между имуществения статус и декларациите на дадено лице. Комисията се 

задължава да започне производство срещу дадено лице, в случай че лицето е привлечено 

като обвиняем за редица престъпления, включително престъпления против собствеността 

и такива, свързани с подкуп. 

5.4.2. Създаване на нова Комисия за противодействие на корупцията 

408. Също толкова важно е създаването със ЗПКОНПИ на Комисия за 

противодействие на корупцията. Комисията е колективен орган, който се състои от 

петима членове, определени от парламента, и е оправомощена да иска съдействие от 

Прокуратурата, Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“, Висшия 

съдебен съвет, Министерството на вътрешните работи и различни правоприлагащи 

органи. Лицата, заемащи висши публични длъжности, следва да подават годишни 

декларации за конфликт на интереси и имотно състояние пред Комисията, която ще 

отговаря за следното: контрол над всички проверки, довели до налагане на санкции в 

случай на конфликт на интереси, анализ и приемане на нови антикорупционни мерки и 

започване на производства за конфискация на незаконно придобито имущество. Предвид 

факта, че новият закон е приет едва наскоро, тепърва предстои да се види доколко 

ще бъде успешно прилагането му на практика и доколко новият антикорупционен 

орган ще работи ефективно като надеждна и независима институция. 

 

5.4.3. Средства и начини за съобщаване за наличие на корупция и конфликт 

на интереси и подаване на сигнали 

409. Що се отнася до това доколко е достъпен за обществеността механизмът за 

съобщаване за измами и корупция, ЗПКОНПИ е ясен в разпоредбата, че анонимни 

сигнали не се разглеждат (чл. 47, ал. 6), като залага строги изисквания за формата и 

съдържанието на сигналите. Това е доста необичаен подход предвид факта, че 

гражданите и обществеността като цяло са по-склонни да съобщават за измами, корупция 

или конфликт на интереси ако самоличността им е защитена. Особено в държава като 

България, където говоренето за корупцията не е лесна тема, анонимните сигнали биха 

били изключително полезни за установяване на нарушения. Съобщава се, че във всяко 

ведомство или структура от публичната администрация е открита гореща телефонна 

линия, чрез която обществеността да съобщава сведения и данни във връзка с конфликт на 

интереси или друго твърдение за предполагаемо нарушение на административните 

правила. Освен това контролните органи като АДФИ разполагат с гореща линия, чрез 

която обществеността да съобщава за измами и корупция. 
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410. Не е ясно обаче дали и къде са изложени процедурите за съобщаване за измама или 

корупция, така че всеки служител в съответните структури да може да бъде напълно 

информиран. Също така липсва бързо и лесно достъпна информация за това кой, във всяка 

отделна държавна институция или ведомство, отговаря за разглеждането на изложените 

твърдения и кой проследява последващото развитие по тях при правоприлагащите органи. 

Събеседванията не показаха данни процедурите да са уеднаквени за различните 

ведомства и не се установи дали съобщените твърдения като правило се проследяват 

от правоприлагащите органи. Не е ясно също така дали и как самоличността на 

лицата/субектите, съобщаващи за случай на корупция или конфликт на интереси е 

защитена от публичната институция. 
 

411. ЗПКОНПИ249 също предоставя защита на подалия сигнала като важен инструмент 

за установяване на корупционно поведение. Законът не определя кой може да подава 

сигнал според това дали представлява публичния или частния сектор (напр. служители на 

доставчици на стоки или услуги и на изпълнители); санкции за нарушаващите 

конфиденциалността на подадената от сигнализиращите информация, правни защити и 

средства за подалите сигнала. Предвид слабата защита на подаващите сигнали в миналото 

и ниското обществено доверие в съществуващите механизми за борба с корупцията обаче, 

тепърва предстои да се види доколко ще бъде ефективен законът. Също толкова важен е 

фактът, че успехът на подаването на сигнали ще зависи и от промяната в поведението на 

обществеността като цяло, гражданите, лицата, заемащи публични длъжности и т. н., 

които трябва да се чувстват насърчени да поемат риска да посочват нередностите и да 

сигнализират за корупционни прояви. Не е ясно дали със Закона за държавния служител 

са установени вътрешни механизми за подаване на сигнали в публичните институции. 

 

412. Законодателството следва да осигури възможност за съобщаване за случаи на 

корупционни практики или конфликт на интереси чрез различни инструменти като 

съобщения по обикновена и електронна поща, телефони и др. и да позволи анонимни 

оплаквания/сигнали/твърдения. Укрепването на механизмите за подаване на 

сигнали в системата на публичната администрация също следва да бъде разгледано. 

С цел повишаване на прозрачността и изграждане на доверие в действителното 

функциониране на механизмите трябва да се помисли за изготвяне и публикуване на 

статистика за броя на получените сигнали/твърдения и предприетите в отговор 

действия/мерки за защита чрез системата за обжалване (вж. Препоръка 18). 

 

413. Наред с това, документацията за провеждане на обществени поръчки и 

формулярите за договорите следва да съдържат формуляри на удостоверения „без 

                                                 
249 Глава седма 



    
 

186 
Проект BG05SFOP001-2.008-0001 „Преглед и оценка на системата за обществени поръчки в България“ се осъществява с 

финансова подкрепа по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд  

 

 

 

 

корупция“, които следва да подпишат оферентите, и мерки за потвърждаване на 

истинността на удостоверенията на доставчиците. Заявлението за участие или 

офертното предложение следва да съдържат конкретни подписани от участниците 

декларации, че разбират всички изисквания за почтеност и конфликт на интереси и се 

ангажират да не участват в нарушаването на тези изисквания в хода на процедурата за 

обществена поръчка и изпълнение на възложения договор подобно на Пактовете за 

почтеност, използвани от Асоциация „Прозрачност без граници“. 
 

Каре 12: Пример за разкриване на сведения от особен обществен интерес в Обединеното кралство 

 

  

5.4.4. Предотвратяване на конфликт на интереси 

414. В случай на конфликт на интереси ЗПКОНПИ постановява, че лицата, заемащи 

висши публични длъжности, следва да си направят самоотвод от вземането на свързани с 

интереса им решения, като за такива лица следва да се приложат ограничения по 

отношение сключването на договори с трети страни, с които са осъществявали действия в 

качеството си на лица, заемащи държавни длъжности в рамките на предходната година. 

Всяко нарушение на правилата относно конфликта на интереси подлежи на налагане на 

санкции от страна на Комисията. Важно е да се отбележи, че в обхвата на ЗПКОНПИ 

не са включени останалите държавни служители. Законът за държавния служител, 

Законът за разкриване на сведения от особен обществен интерес на правителството на Обединеното кралство от 

1998 г. цели да гарантира, че служителите могат да огласяват опасения относно измами, недопустимо финансово 

поведение или друго незаконосъобразно или неетично поведение без страх от последици. Такова огласяване на 

опасения е познато като „подаване на сигнал“. 

 

Добрата политика в областта на подаването на сигнали за нередности е тази, която гарантира, че разкритите 

сведения се обработват като конфиденциална и чувствителна информация. Анонимното съобщаване следва да е 

възможно, въпреки че на практика такива сигнали често се оказват трудни за проверка. Следователно е важно 

политиките в областта на подаването на сигнали за нередности да показват ясно, че при условие че опасенията са 

изразени добросъвестно и в интерес на организацията или на обществеността, на подалия сигнала се предоставя 

защита от тормоз, дисциплинарни мерки, уволнение или други неблагоприятни развития на работното място. Тези 

принципи следва да важат дори в случай че след приключване на необходимите проверки няма доказателства в 

подкрепа на твърденията на подалия сигнала. 

Твърденията на подалия сигнала подлежат на независима проверка, често чрез определена специално за целта 

„гореща линия за подаване на сигнали“ – в много организации тази функция се изпълнява от председателя на 

одитния комитет на организацията. 

 

Отворената организационна култура, която насърчава подаването на сигнали, може да спомогне за предотвратяване 

извършването на нарушения и ранното откриване на нарушения, да помогне на управленските кадри да реагират 

правилно при изразяване на опасения от страна на служителите и да покаже отчетност от страна на организацията. 

 

https://www.gov.uk/whistleblowing 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/whistleblowing
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отнасящ се за държавната администрация и уреждащ поведението на държавните 

служители, включва разпоредби за професионалното поведение и конфликта на 

интереси. Някои възложители съобщават, че ситуации на конфликт на интереси в 

организацията на възложителя се докладват на назначен служител в рамките на 

организацията на възложителя. Не става ясно дали и как тези служители си 

взаимодействат с Антикорупционната комисия и каква точно е тяхната роля. 

 

415.  България е приела Кодекс за поведение на служителите в държавната 

администрация през 2004 г. (това е единствената редакция, която Екипът успя да открие), 

в който са включени разпоредби относно конфликта на интереси, несъвместимост на 

определени действия с изпълняваните функции, приемане на подаръци и други стандарти 

за поведение на държавните служители. Според получената информация, отделните 

институции могат да разработват специализирани кодекси за поведение според 

предназначението и функциите си. В кодексите изрично се посочва, че от служителите се 

очаква незабавно да уведомят министъра или инспектората на съответното министерство 

или директно да уведомят Антикорупционната комисия за всяка ситуация на конфликт на 

интереси. С други думи в организациите на възложителите липсва механизъм, ясно 

указващ на кого се съобщава за конфликт на интереси и няма информация за това как се 

отстранява(т) конфликт(и) на интереси. 

 

416. ЗОП разглежда свързани с организацията конфликти на интереси, произтичащи от 

участие на икономическите оператори или лицата в предходни етапи на процеса на 

възлагане на обществена поръчка. Така например, според разпоредбите на чл. 44, ал. 1 и 3 

от ЗОП икономически оператори или лица, участващи в пазарни консултации, не следва 

да извличат от това каквото и да било сравнително предимство по време на процеса на 

възлагане. За тази цел ЗОП предвижда списък от действия и мерки за ограничаване на 

риска, които възложителят може да предприеме, за да се избегне подобно сравнително 

предимство. Даден кандидат или участник може да бъде отстранен от процедурата само 

ако с никоя от посочените мерки не може да се осигури спазване на принципа на 

равнопоставеност.  

 

417. На практика, както съобщават няколко заинтересовани страни, една типична и 

често възникваща ситуация на конфликт на интереси е свързана с наемането на 

технически експерти  от страна на възложителите, контролните органи, АОП, 

сертифициращите и управляващите органи или Комисията за защита на конкуренцията 

(КЗК) по време на процеса на разглеждане на жалбите. Съобщава се, че понякога е много 

трудно да се намерят независими експерти, които не са участвали в по-ранни етапи на 

дадена процедура на възлагане, а ако бъдат наети последните, те биха създали ситуация на 

конфликт на интереси. След като бъдат избрани за конкретна процедура, техническите 
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експерти следва да подадат подписана декларация, потвърждаваща отсъствието на 

конфликт на интереси; те обаче не попадат в обхвата на ЗПКОНПИ и Кодекса за 

поведение на държавните служители.   

 

5.4.5. Вътрешният и външен контрол като средство за борба с корупцията  

418. Една от мерките, предвидени в националната антикорупционна стратегия, е 

увеличаване на капацитета на институциите за предварителен контрол на 

обществените поръчки, в това число чрез развитие на системите за вътрешен контрол. 

Както беше отбелязано в Глава 4, създадени са множество структури за вътрешен и 

външен контрол и одит. Важно е да се гарантира, че всички те добре разбират мандата и 

компетенциите си за откриване и докладване на случаи на измама и корупционни 

практики и други нарушения, което би допринесло за запазване на интергритета на 

процеса за възлагане на обществени поръчки. 

 

419. Като цяло липсват консолидирани публични данни и статистика за случаите 

на конфликт на интереси, измама и корупционни практики, както и за средствата за 

защита и действията, предприети в отговор на нередностите. Данните са разпокъсани 

и се управляват от различни контролни и надзорни органи. Така например, съгласно някои 

обществено достъпни доклади, през 2014 г. публичната администрация е получила 

111 382 жалби по случаи на корупция и е проверила 108 313 от тях (97.24 %)250. Не е ясно 

колко от тези жалби са довели до повдигане на обвинения или издаване на осъдителни 

присъди от съдилищата. Сравнявайки практическите нива на наказателно преследване за 

2015 г. става ясно, че Прокуратурата за борба с корупцията в Румъния е повдигнала 1250 

наказателни обвинения срещу държавни служители, докато в България в рамките на една 

година са повдигнати едва 8 обвинения за корупционни практики. Освен това българите 

показват най-ниски нива на доверие в своите съдилища и съдии в сравнение с всички 

останали държави от ЕС, като 63% определят степента на независимост на съдилищата и 

съдиите като „доста ниска“ или „много ниска“251. България е предприела важни стъпки 

за приемането на мерки и въвеждането на механизми за борба с корупцията като 

цяло и в частност в областта на обществените поръчки чрез приетото 

законодателство за обществените поръчки. Въпреки това, малкият брой повдигнати 

обвинения, свързани с корупция, в съчетание с липсата на доверие в съдебната 

                                                 
250 „Овладяване на държавата. Противодействие на административната и политическата корупция” (ЦИД) (2016 г.), стр. 
22, Глава 2 “Оценка на публичните институции”, може да се види на: file:///C:/Users/wb232133/Downloads/2-en_pdf.pdf 
251 „Борбата с корупцията: от ангажименти към действия“ (2018 г.) (Възложен от групата на Зелените/Европейски 
свободен алианс в Европейския парламент), публикуван на английски език на следния Интернет адрес: 
https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/852acfcd65130687487ad862d93eebf5.pdf  

file:///C:/Users/wb232133/Downloads/2-en_pdf.pdf
https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/852acfcd65130687487ad862d93eebf5.pdf
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система252, показват нуждата от повишаване на прозрачността в борбата с 

корупцията. 
 

420. Въпреки множеството контролни и надзорни органи, проверяващи законността и 

съответствието на процедурите за възлагане на обществени поръчки със ЗОП и откриващи 

случаите на измама и корупция, към момента липсват официални данни за броя на 

случаите на измама, корупция или други нарушения, установени от тези органи в 

контекста на обществените поръчки. Например колко случая са разследвани, колко 

случая са стигнали до съдебен процес и колко физически лица или субекти са получили 

присъди за нарушения в областта на обществените поръчки. Липсата на данни може 

частично да се отдаде на липсата на структура, специално определена като отговорна за 

събирането на информация относно измамите и корупционните практики в областта на 

обществените поръчки, по-нататъшното проследяване на случаите и координиране на 

действията с прокуратурата и съдилищата, събиране и подготвяне на примери от 

практиката, обучение на държавните служители. 

 

5.4.6. Справяне с корупцията при възлагането на обществени поръчки от 

местната власт 

421. Според доклад, изготвен от организация на гражданското общество, 

общините, предимно чрез финансиране от ЕСИФ, са се превърнали в най-големите 

възложители на обществени поръчки за строителство в България.253 Както е посочено 

и в анализите на данни по Компонент 2 от Споразумението за консултантски услуги, на 

София-град се падат 22% от стойността на възложените обществени поръчки за периода 

2013-2017 г., както и 476 купувача и 3 317 доставчика. Дейностите в областта на 

обществените поръчки, като стойност и обем, възлизат съответно на 11 млн. лв. и 16.9%. 

Не е случайно съвпадение, че повечето от жалбите, получени от публичните субекти през 

2014 г., са регистрирани в Столична община (97 386 жалби или 87.4 % от всички жалби, 

получени през 2014 г.).254 Няма обаче информация колко от тези жалби са довели до 

обвинителни актове или присъди срещу субекти от частния или публичния сектор. Става 

ясно от обратната връзка, получена от членове на местните общности и гражданите като 

цяло, че те не са запознати с бюджета към момента, нито с текущите и бъдещите проекти с 

                                                 
252 „Борбата с корупцията: от ангажименти към действия“ (2018 г.) (Възложен от групата на Зелените/Европейски 
свободен алианс в Европейския парламент), публикуван на английски език на следния Интернет адрес: 
https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/852acfcd65130687487ad862d93eebf5.pdf 
253 „Овладяване на държавата. Противодействие на административната и политическата корупция“ (Център за 
изследване на демокрацията) (2016 г.), стр. 22 от английския текст 
254 „Овладяване на държавата. Противодействие на административната и политическата корупция“ (Център за 
изследване на демокрацията) (2016 г.), стр. 23 от английския текст 

https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/852acfcd65130687487ad862d93eebf5.pdf
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финансиране от местните власти. Те обаче биха искали да бъдат включени в по-голяма 

степен в тези процеси. Предвид големия обем дейности, свързани с обществените 

поръчки, провеждани от органите на местното самоуправление и местната администрация, 

специално внимание следва да се обърне на административния капацитет за 

дейности по обществените поръчки на тези органи, въведените антикорупционни 

мерки и по-ясната комуникация с обществеността, която би повишила осведомеността 

на гражданите за плановете за обществени поръчки и би направила възможно по-

широкото участие на заинтересованите страни в процесите, свързани с обществените 

поръчки. 

 

422. Това би могло да включва оценка на възможностите за участие на гражданското 

общество и/или местните общности и/или представители на гражданите в 

процедурите на възлагане на обществени поръчки, провеждани от централната и 

местната администрация (особено в етапа на планиране на поръчките и управлението на 

договорите), въз основа на предишен опит с участие на НПО и местните общности (вж. 

Препоръка 14). 

 

5.4.7. Изграждане на капацитет за противодействие на корупцията и 

конфликта на интереси 

423.  ИПА  предоставя обучения в областта на обществените поръчки, както и 

обучения, насочени към борбата с корупцията и конфликта на интереси, за 

възложителите и тяхното ръководство. ИПА организира обучения по етика и 

антикорупционни практики за длъжностни лица от публичния сектор. Такива обучения се 

предоставят в сътрудничество с Главния инспекторат на Министерството на вътрешните 

работи, който участва в установяването и управлението на случаите на корупционно и 

неетично поведение. Обучителните сесии обаче са насочени към етиката и борбата с 

корупцията по принцип, без конкретна насоченост към обществените поръчки. Не се 

осигурява такова обучение за частния сектор.  Съгласно ЗПКОНПИ, новосъздадената 

Антикорупционна комисия отговаря за провеждането на обучения с акцент върху 

интегритета. Следва да се осигури сътрудничество между различните 

заинтересовани страни за разработване и предоставяне на дейности по обучение и 

изграждане на капацитет във връзка с измамите, корупцията и конфликта на 

интереси с акцент върху обществените поръчки. Имайки предвид обаче, че Комисията 

съществува съвсем отскоро, тепърва предстои да се види резултатността на този аспект от 

нейната работа. 

424. Програмите за обучение биха могли да бъдат съпътствани от съставяне на сборник 

с всички закони, правилници, наредби и отговорности, обхващащ аспекти като 
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подкупи, измама, конфликт на интереси и други подобни нарушения. Този ресурс 

може да е уеб-базиран, за да се осъвременява по-лесно с примери от практиката. В 

средносрочен план сборникът би могъл да се ползва като средство за установяване на 

пропуски и ненужно припокриване, както и да спомогне за провеждането на по-

информирана дискусия за начините за тяхното преодоляване. 

425. Допълнителни мерки биха могли да включват разработване на контролен списък 

за ползване от длъжностните лица, занимаващи се с обществени поръчки, относно 

прилагането на мерки за почтеност на всеки етап от цикъла на обществените 

поръчки, който може да служи и като карта на рисковете за одиторите, контролните и 

надзорните органи (вж. Препоръка 17). 

5.4.8. Използване на анализите на данни за формулиране на допълнителни 

антикорупционни практики 

426. Като цяло информацията, публикувана на Интернет страницата на АОП, се 

счита за полезна и съответстваща на нуждите, но не е представена по много удобен за 

потребителя начин и не дава възможност лесно да се анализират наличните данни. 

Данните от системата „Електронни обществени поръчки“, анализирана по Компонент 2, 

показаха, че основният доставчик в България е бил с доминиращо участие от 44% от 

общата стойност за определена отделна продуктова категория по отношение на 50% 

от продуктите през последните пет години. Продуктите с голям процентен дял на 

основния доставчик, особено продукти, характеризиращи се с голям обем или с висока 

стойност, заслужават да им се обърне специално внимание в политиките и стратегиите за 

сектора на обществените поръчки. Един уместен пример е този за измервателните 

уреди, които са неспециализирани продукти, но въпреки това един доставчик е 

спечелил над 50% от пазарния дял, предимно чрез процедури с договаряне. 

Пазарната концентрация може да показва, че липсва разнообразие на пазара по 

отношение на конкретните стоки, строителни работи или услуги, но същевременно 

може да означава и предпочитание към определени доставчици. 
 

427. Малък брой оферти се посочват като сериозен повод за притеснение относно 

практиките в областта на обществените поръчки в България. Според анализа на 

данни255, за периода 2013-2017 г. 61% от процедурите за възлагане са с трима или по-

малко оференти, в зависимост също и от удачността на срока за представяне на 

оферти. Сравнението между периодите 2013-2015 г. и 2016-2017 г. показва леко 

подобрение от един процент, като общият брой процедури с единствен оферент намалява 

с един процент (от 33 % на 32%), а броят процедури с двама оференти нараства с два 

                                                 
255 Съгласно Компонент „Анализи на данни“ от Споразумението за консултантски услуги. 
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процента (от 15% на 17%). В някои случаи възлагането на обществена поръчка е 

извършено основно чрез преговори за сметка на състезателната процедура. Например 

разходите за горива в България надвишават 3 млрд. лв. за периода 2013-2017 г. и въпреки 

това поръчката е възложена чрез преговори вместо чрез състезателна процедура. За 

доставката на превозни средства правителството е похарчило близо 1,3 млрд. лв., но 

половината от процедурите са били с единствен участник. Цялата тази информация е на 

разположение на АОП, но и следва да се увеличат усилията за по-систематизираното ѝ 

събиране и анализиране за различни цели, например, но не само, за установяване на 

слабости и пропуски по отношение на корупцията и неконкурентното поведение, 

провеждане на секторни оценки по отношение на измамите, корупцията и 

конфликта на интереси, комуникиране на констатациите по обществено достъпен 

начин и споделяне с всички възложители на добрите практики за откриване и 

противодействие на измамите и корупцията (вж. Препоръка 17). 

 

5.5. Ефективност на санкциите/системата за правна защита по 

отношение на недобросъвестни участници и слаби изпълнители  

428. Един от инструментите за борба с корупцията и конфликта на интереси е 

санкционирането на лица и организации, използващи забранени практики, 

включително в области като измама, корупция, тайни споразумения, 

нерегламентирано влияние и пр. Лишаването от право на участие в процедури, с 

необходимата публичност, e начин за сдържане на корупционни прояви, стимул за 

дружествата да въведат подходящи антикорупционни политики, начин за укрепване и 

насърчаване на провеждането на открити и прозрачни процедури за възлагане на 

обществени поръчки и средство в подкрепа на честното, конкурентно офериране.256 

 

429. След въвеждането на Директивите на ЕС от 2014 г. в ЗОП бяха заложени  

основания за задължително и незадължително отстраняване, които да служат като 

защитни мерки срещу корупционни прояви. Наред с другото, ЗОП предвижда следните 

основания за задължително отстраняване: икономическият оператор е осъден с влязла в 

сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а-159г, чл. 172, чл. 192, чл. 194-217, чл. 

219-252, чл. 254-260, чл. 301-307, чл. 321, чл. 321а и 352-353е от Наказателния кодекс; в 

случай че икономическият оператор има задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски; икономическият оператор е получил несправедливо сравнително 

предимство; в случай че е доказано, че участникът е представил документ с подправено 

или невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване; 

                                                 
256 Черен списък в областта на обществените поръчки [интерактивен]. „Трансперънси Интернешънъл“ , 2013, публикуван 
на английски език на: https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Blacklisting__in__public__procurement.pdf  

https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Blacklisting__in__public__procurement.pdf
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в случай че е доказано, че е в нарушение на законодателството в областта на околната 

среда или трудовото законодателство; в случай че е налице конфликт на интереси, който 

не може да бъде отстранен. Престъпленията по Наказателния кодекс, към които се 

препраща, включват: подкуп, присвояване, участие в организирана престъпна група, 

изпиране на пари, детски труд и др. Икономическите оператори са задължени да доказват 

със съответната документация и удостоверения (съгласно изискванията на чл. 58 от ЗОП) 

липсата на основания за отстраняване в контекста на всяка процедура за възлагане на 

обществена поръчка.  

 

430. ЗОП предвижда и основания за незадължително отстраняване, които включват: 

икономическият оператор е обявен в несъстоятелност или е в процедура по ликвидация; 

икономическият оператор е лишен от правото да упражнява определена професионална 

дейност; участва в антиконкурентни действия; доказано е, че е виновен за неизпълнение 

на договор за обществена поръчка, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане 

на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато 

неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора; в 

случай, че е опитал да повлияе на вземането на решение от страна на възложителя 

включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация. Ако те са 

включени в обявлението за поръчката/поканата за потвърждаване на интерес/покана за 

участие в преговорите, наличието на едно от тези основания би довело до отстраняване на 

участника от възложителя. 

 

431. Съгласно ЗОП (чл. 57, ал. 3), изменена и допълнена през м. октомври 2018 г., 

икономическите оператори, за които е установено, че са подали неверни данни или 

документи или не са предоставили изискваната документация или информация (чл. 54, ал. 

1, т. 5, буква „a“), извършили са нарушения на трудовото законодателство и 

законодателството в областта на околната среда (чл. 54, ал. 1, т. 6), лишени са от правото 

да упражняват определена професия или дейност в конкретна държава или са участвали в 

действия за сключване на споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията 

(чл. 55, ал. 1, т. 2 и 3), или за които е установено, че не са изпълнили съществени аспекти 

от предишен договор за обществена поръчка (чл. 55, ал. 1, т. 4), се отстраняват за три (3) 

години от (i) датата на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът е 

отстранен за наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“; (ii) влизането в 

сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 и 3; и (iii) влизането в сила на съдебно решение или на 

друг документ, с който се доказва наличието на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4.  
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432. В допълнение към горното в ЗОП е заложено икономическите оператори, 

отстранени поради подаване на неверни данни или документи (чл. 54, ал. 1, т. 5, буква 

„a“), както и тези, за които е установено, че не са изпълнили съществени аспекти от 

предишен договор за обществена поръчка, се включват в списък, който има информативен 

характер. Не е ясно обаче защо включването в гореспоменатия списък се отнася само 

до тези две основания и не обхваща и останалите основания по чл. 54 и чл. 55, 

включително тези, за които е предвиден срок за отстраняване съгласно ЗОП, а 

именно чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 и 3. .Към момента шестима (6) икономически 

оператори са включени в списъка, който е обществено достъпен257 на интернет страницата 

на АОП. Основанията за изключване са свързани с подаване на невярна информация. Във 

всичките 6 случая периодът на отстраняване е три (3) години, съгласно разпоредбата на 

чл. 57, ал. 3. Българските власти следва да помислят за по-нататъшно съгласуване на 

основанията за включване на даден икономически оператор в информационния 

списък, с основанията, разрешени от директивите на ЕС, за да подкрепят прозрачността 

(вж. Препоръка 19). 

   

433. Отстраняването за неизпълнение или незадоволително изпълнение от страна 

на икономическите оператори (чл. 54, ал. 1, т. 4) е особено важно за правителството, 

тъй като намалява риска, свързан с изпълнението.  Изпълнител на обществена 

поръчка, който показва слабо изпълнение, най-вероятно няма да успее да изпълни 

задоволително и следващи договори за обществени поръчки. В това отношение ЗОП (чл. 

55, ал. 1, т. 4) позволява отстраняването на икономически оператор от участие в процедура 

за възлагане, в случай че за този оператор не е доказано, че е виновен за неизпълнение на 

предишен договор за обществена поръчка, когато неизпълнението засяга повече от 50 на 

сто от стойността или обема на договора. Разпоредбите на ЗОП изглеждат с по-

рестриктивен обхват от Директивата на ЕС в това отношение, тъй като тя не 

конкретизира, че неизпълнението следва да е определено със съдебно решение и не 

залага процента на неизпълнение като основание за отстраняване. Към момента няма 

икономически оператори, включени в списъка за неизпълнение, като този факт повдига 

въпроса дали в действителност този аспект се взема под внимание. Създаването на база 

данни за изпълнението на възложените от публични възложители договори, в която 

да постъпва обратна информация относно приключването на всеки договор би поставило 

основите за по-активно отчитане на случаите на слабо изпълнение и на резултатите от 

минали изпълнения на обществени поръчки, което ще подпомогне процеса на 

квалификационна оценка на икономическите оператори в бъдеще (вж. Препоръка 11). 

 

                                                 
257 Списъкът може да се види на Интернет страницата на АОП на адрес: http://rop3-
app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,942265&_dad=portal&_schema=PORTAL  

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,942265&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,942265&_dad=portal&_schema=PORTAL
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434. В същото време разпоредбите на Закона за обществените поръчки относно 

неизпълнението на договор за обществена поръчка биха могли да бъдат преразгледани, 

така че да се позволи на възложителите по-голяма гъвкавост при отстраняване на 

икономическите оператори на основание неизпълнение, както разрешава Директивата на 

ЕС, като се премахне необходимостта от съдебно разглеждане като единствена инстанция 

за произнасяне по обстоятелството на неизпълнение. Това би могло да включва и 

премахване на ограничението за степен на неизпълнение от 50%, за да бъдат обхванати 

повече случаи на нарушение (вж. Препоръка 19). 

 

435. ЗОП изисква от възлагащите органи да докладват информация258 относно 

отстраняванията, направени на основание Член 54, алинея 1, т. 5, буква „а“ и Член 55, 

алинея 1, точки 4 и 5. Не е ясно, обаче, дали това се случва на практика. Както беше 

отбелязано вече, липсва бързо и лесно достъпна информация за санкционирането на 

икономическите оператори за действия, свързани с измама, корупция, сключване на тайни 

споразумения или други нарушения, което вероятно допринася за общата липса на 

доверие в прилагането на принципите на правовата държава. Според проведените анкети, 

68% от анкетираните икономически оператори са съобщили, че почти няма дружества, 

разследвани за измами и корупция в областта на обществените поръчки, а 76% съобщават, 

че почти няма дружества, които са били лишени от право на участие в процедури, 

отстранени от участие или включени в черен списък на това основание.  

 

                                                 
258 Считано от 01.03.2019 г., изискването относно информацията влиза в сила само по отношение на  Чл. 54, ал. 1, т. 5(а) 
и Чл. 55, ал. 1, т. 4 (вж. Чл. 230, ал. 1, т. 6 от ЗОП). 



    
 

196 
Проект BG05SFOP001-2.008-0001 „Преглед и оценка на системата за обществени поръчки в България“ се осъществява с 

финансова подкрепа по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд  

 

 

 

 

Каре 13: Пример за отстраняване на икономически оператори 

 
  

5.6. Механизъм за разглеждане на жалби  

436. Осигуряването на навременен достъп до механизмите за обработване на жалби 

допринася за цялостната справедливост на процеса на възлагане на обществени 

поръчки259. Едно от основните предизвикателства пред правителствата е произнасянето 

по постъпили жалби по справедлив и целесъобразен начин, като в същото време се 

гарантира навременното приключване на процедурите по съответната обществена 

поръчка, тоест стоките и услугите предмет на поръчката да бъдат доставени на 

гражданите своевременно. В това отношение правната рамка, установяваща механизма за 

разглеждане на жалби в България, е надеждна и е уредена по подходящ начин в ЗОП. 

Механизмът за разглеждане на жалби включва два основни органа: Комисията за 

                                                 
259 ОИСР. „Принципи за почтеност при обществените поръчки” (2009 г.), публикуван на английски език на следния 
Интернет адрес: https://www.oecd.org/gov/ethics/48994520.pdf 

Отстраняването на икономически оператори може да се извърши или въз основа на престъпна дейност, като 

постановени присъди за измама, или на основание други пропуски, като нарушения, недостатъчни за наказателна 

присъда, или незадоволително изпълнение във връзка с други договори. 

 

Шотландското правителство установява необходимите за това законови норми със Закона си за реформа на сектора 

за обществени поръчки в Шотландия от 2014 г.  Раздел 27 и раздел 28 от Закона дават на шотландските министри 

правомощията да конкретизират с подзаконови актове критериите, по които даден икономически оператор може да 

бъде отстранен от обхваната от разпоредбите обществена поръчка и процедурата, която трябва да се следва, за да се 

осъществи това отстраняване. 

 

Подзаконовите нормативни актове в областта на обществените поръчки в Шотландия от 2016 г. (раздел 9) обхващат, 

освен несъстоятелността и наказателните присъди, по-общи пропуски и нарушения, като: 

 Тежко нарушение на професионалната етика, което поставя под въпрос почтеността на икономическия 

оператор 

 Данни, свидетелстващи, че икономическият оператор е опитал да предприеме действия в нарушение на 

конкуренцията 

 Значителни или трайни слабости при изпълнението на съществено изискване по предишен договор за 

обществена поръчка 

 В случай че икономическият оператор е опитал да окаже нерегламентирано влияние върху процеса на 

вземане на решения, да се сдобие с конфиденциална информация, която би му дала неправомерно 

предимство или е предоставил подвеждаща информация 

 

Разпоредбите предоставят и известна степен на защита на икономическите оператори, като залагат срок за 

отстраняване три години от датата на съответното събитие и позволяват на икономическите оператор да покаже, по 

начин, удовлетворяващ възложителя, че е предприел необходимите стъпки да докаже надеждността си. 

 

http://www.legislation.gov.uk/asp/2014/12/part/3/crossheading/selection-of-tenderers-and-award-of-contracts 

 

http://www.legislation.gov.uk/ssi/2016/145/regulation/9/made 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oecd.org/gov/ethics/48994520.pdf
http://www.legislation.gov.uk/asp/2014/12/part/3/crossheading/selection-of-tenderers-and-award-of-contracts
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2016/145/regulation/9/made
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зашита на конкуренцията (КЗК) и Висшия административен съд (ВАС). 
Възложителите не са включени като отделен и независим  орган за разглеждане на жалби. 

 

437. КЗК е създадена по силата на Закона за защита на конкуренцията. Основната ѝ 

мисия е да осъществява политиките в областта на конкуренцията в България. През 2006 г. 

на КЗК се възлага ролята да разглежда жалби, свързани с обществените поръчки. Третата 

задача на КЗК е разглеждане на жалби, свързани със Закона за концесиите. КЗК е 

административен орган, независим от правителството. Решенията на КЗК могат да 

подлежат на преразглеждане от ВАС, ако бъдат оспорени. Комисията в никакво качество 

не участва в дейностите във връзка с обществените поръчки, нито в процеса на вземане на 

решения за възлагане на договори за обществени поръчки. Ролята на КЗК по отношение 

на жалбите в областта на обществените поръчки е определена в ЗОП, в който се описва 

подробно процедурата на подаване на жалби и тяхното разглеждане. 

 

438. Всички решения,260 взети от възложителите в хода на процедура за възлагане на 

обществена поръчка, подлежат на обжалване (а именно: решение за откриване на 

процедура; решение за възлагане на обществена поръчка, включително въз основа на 

рамково споразумение, динамична система за покупки или квалификационна система; 

сключване на рамково споразумение; възлагане на обществена поръчка въз основа на 

рамково споразумение или динамична система за покупки; конкурс за проект), освен в 

случаите261 на (i) избор на изпълнител на обществени поръчки [възложени въз основа на 

рамкови споразумения] на стойност от 50 000 лева до 270 000 лева при строителство и от 

30 000 лева до 70 000 лева при доставки и услуги и (ii) решение относно разделяне на 

предмета на поръчката на обособени позиции. ЗОП262 определя сроковете за подаване на 

жалби. 

 

439. Съгласно доклада на КЗК263, през 2017 г. общият брой на жалбите, депозирани 

в деловодството на КЗК, е бил 1322 (със 187 повече в сравнение с 2016 г.264). 

Съотношението на жалбите към обшия брой проведени през 2017 г. процедури за 

възлагане на обществени поръчки е около 12%, което е в границите на нормата, 

сравнено с други държави от ЕС265. Към подобно сравнение обаче трябва да се 

                                                 
260 чл. 196, ал. 1 от ЗОП. 
261 Член 196, ал. 2. 
262 Член 197. 
263 Годишен отчет за дейността на КЗК за 2017 г., предоставен от КЗК. 
264 Една от възможните причини за ръста на броя на жалбите, според доклада на КЗК, е структурата и равнищата на 
таксите съгласно Тарифата за таксите, намалени през м. април 2016 г.  
265 Работен документ на службите на Комисията „Годишен преглед на изпълнението в областта на обществените 

поръчки за 2013 г.”, публикуван на английски език на следния интернет адрес: 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=en&f=st%2012642%202014%20ini 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=en&f=st%2012642%202014%20ini
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подхожда внимателно, тъй като малкото на брой жалби биха могли да са показател за 

правилно функционираща система, но биха могли да означават също така че 

икономическите оператори нямат доверие в органа, който се произнася по жалбите, и 

обратно - големият брой подадени жалби може да означава, че икономическите оператори 

злоупотребяват със системата, за да забавят процеса на възлагане на обществените 

поръчки. В това отношение проведената неотдавна анкета сред икономическите 

оператори показва, че макар подаването на жалба да е сравнително лесно, 

получаването на решение отнема дълго време. 

 

440. От депозираните 1322 жалби само 957 са допуснати за разглеждане (или около 

70% от всички депозирани жалби). Останалите жалби не са разгледани, тъй като не са 

отговаряли на изискванията на ЗОП (чл. 199, ал. 2) относно формата, мотивировката, 

заплащането на държавна такса и сроковете за подаване или тъй като възложителят е 

отстранил нарушението, предмет на жалбата на икономическия оператор. Две трети от 

общия брой образувани производства касаят процедури, обявленията по които се 

публикуват в ОВЕС.266 Жалбите, отнасящи се до една и съща дейност по възлагане на 

обществена поръчка, са обединени и по тях КЗК се е произнесла с общо решение или 

определение.   

 

441. Депозирането на жалби в КЗК само по себе си не води до спиране на 

процедурата за обществена поръчка, съгласно разпоредбата на ЗОП (чл. 203, ал. 1). 
Жалбоподателят трябва изрично да направи, като част от процеса на обжалване и заедно с 

подаването на жалбата, искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата”. 

През 2017 г.267 КЗК се е произнесла с определение по 281 искания за налагане на временна 

мярка „спиране“. В 158 случая (или половината от случаите), КЗК е оставила исканията 

без уважение; по повод 46 случая (или 16% от случаите) КЗК е наложила временна мярка 

„спиране” на процедурата, а 77 случая (или 23% от случаите) КЗК е оставила без 

разглеждане. Определенията относно временната мярка могат да бъдат обжалвани и пред 

ВАС, макар ЗОП да определя по-кратки срокове за това и обжалването пред ВАС да не 

спира производството пред КЗК268. Това гарантира спазването на правомерна процедура, 

но може да удължи общата времева рамка за разглеждане на жалбите.  

 

442. През 2017 г. КЗК е постановила решения по 682 случая. В 469 случая (или 

около 69% от случаите) КЗК е решила в полза на възложителя, т.е. само в 31% от 

случаите решението на КЗК е в полза на жалбоподателите. Това, наред с ниския 

процент решения за спиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка (16% от 

                                                 
266 Годишен доклад за дейността на КЗК (2017 г.).  
267 Годишен доклад за дейността на КЗК относно жалбите в областта на обществените поръчки (2018 г.). 
268 Вж. Чл. 204, ал. 6 от ЗОП. 
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случаите) и обратната връзка, получена при събеседванията с икономическите 

оператори, показва обща неудовлетвореност от механизма за разглеждане на жалби. 

Друга обратна връзка, получена от отговорилите интервюирани, открои факта, че 

подаването на жалба по процедура за възлагане на обществена поръчка е лесно, но 

мнозинството изразиха тревогата, че произнасянето по жалбите отнема много време.  

 

443. Най-често обжалваният акт на възложител е решението за избор на 

изпълнител, т.е. обжалване на решението за възлагане на договора за обществена 

поръчка. По вид процедура най-често оспорвани са решенията на възложителите по 

откритите процедури и публичните състезания, които са и най-често използваните 

процедури. Разпределението на жалбите според предмета на обществената поръчка е 

както следва: по поръчки за строително монтажни работи (СМР) (основно в областта на 

поддръжка и рехабилитация на пътищата и осъществяване на програмата за енергийна 

ефективност, както и СМР на други обекти), доставка на храна и хранителни продукти, 

осъществяване на охрана, доставка на медицинско оборудване, консумативи и 

лекарствени средства, сметосъбиране, депониране на отпадъци, застрахователни услуги, 

доставка на компютърна техника, хардуер, софтуер. Както показва компонентът, 

съдържащ анализ на данните, това са и секторите, в които се разходват най-голям 

процент публични средства и се провеждат най-голям брой процедури за възлагане 

на обществена поръчка. 

 

444. Съгласно ЗОП (чл. 212, ал. 1) КЗК се произнася по постъпила жалба в 15-дневен 

срок от датата на образуване на производството за обществени поръчки на стойност под 

стойностните прагове на ЕС и в едномесечен срок за поръчки над праговете на ЕС. 

Липсва информация от КЗК, а такава не е налична и на интернет страницата на 

АОП, за времето, което отнема произнасянето по жалбите. По отношение евентуалните 

причини за забавяне на произнасянето, КЗК посочва невъзможността своевременно да се 

наемат независими експерти, които не са участвали в по-ранен етап на конкретната 

процедура за възлагане на обществената поръчка, а ако бъдат наети последните, те биха 

създали ситуация на конфликт на интереси.  Както признава КЗК, в някои специализирани 

области е доста трудно да се открият нужните технически експерти.  

 

445. Друга причина за евентуално забавяне е, че произнасянето на КЗК по временните 

мерки може да се обжалва пред ВАС в срок от три (3) дни от уведомяването на страните за 

определението на КЗК. ВАС взема решение в 14-дневен срок от датата на образуване на 

производството. През този период разглеждането от страна на КЗК продължава269, макар 

                                                 
269 Съгласно чл. 204, ал. 6, която гласи: „Обжалването на определението за налагане на временна мярка не спира 
производството пред Комисията за защита на конкуренцията”. 
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от гледна точка на възложителя да не е сигурно дали процедурата ще бъде окончателно 

спряна или ще бъде оставена в ход.  

446. Възложителите участват в процеса на разглеждане на жалбите. За разглеждането на 

ниво Комисия предоставят нужните документи и становище по жалбата в тридневен срок 

от получаване на уведомлението на КЗК за образуване на производство по ЗОП (чл. 200 

(2)). След разглеждане на всички факти и доказателства, Комисията кани страните на 

открито заседание за обсъждане на установените обстоятелства. ЗОП270 позволява на този 

етап възложителят сам доброволно да отстрани нарушението. Член 205 от ЗОП 

постановява, че КЗК допуска предварително изпълнение на решението за определяне на 

изпълнител по изключение, когато това е необходимо, за да се защити животът или 

здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени 

интереси, включително такива, свързани с отбраната и сигурността, или ако от забавянето 

на изпълнението може да последват значителни или трудно поправими вреди. 

 

447. КЗК се произнася по жалбите въз основа на наличните доказателства, представени 

от страните. Всички решения и определения на КЗК се публикуват на интернет страницата 

ѝ. Всички могат да се обжалват пред ВАС при спазването на определен срок, 

конкретизиран в ЗОП. Решението на КЗК може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок 

от датата на уведомяване на страните. През 2017 г. близо 51% от всички определения и 

решения на КЗК са обжалвани пред ВАС и едва 5.8% от тези актове са отменени. 
 

448. През последните три години ВАС е образувал годишно средно 479-630 

производства, свързани с обществените поръчки. Когато повече от една жалби е подадена 

по отношение на една и съща процедура за възлагане на обществена поръчка, тези жалби 

се обединяват и по тях се произнася решение в рамките на едно производство. Според 

статистическа информация от ВАС271, през 2017 г. 651 от определенията и решенията на 

КЗК са обжалвани пред ВАС, като от тях 112 акта (или 17%) са отменени изцяло или 

частично. Тази цифра не съответства на процента отменени актове съгласно доклада 

на КЗК (5.8%). През 2016 г. 20% от решенията на КЗК са отменени от ВАС. Липсват 

данни по този критерий за 2015 година. От ВАС направиха уточнението, че е налице 

несъответствие между докладваните от КЗК и ВАС данни поради различните механизми 

за регистрация на преписките и водене на статистика в двете институции, което засилва 

необходимостта от по-добра координация и хармонизация между двата органа по 

отношение на регистрирането, управлението и анализирането на данните във връзка с 

жалбите.   
 

                                                 
270 Вж. Член 202. 
271 Предоставена на Банката от ВАС с писмо от г-н Чолаков, Председател на ВАС, от дата 19 септември 2018 г. 
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449. Засилването на ролята на АОП в събирането и анализирането на данни относно 

жалбите и публикуването на достъпни за обществеността годишни доклади могат да 

бъдат важна стъпка с оглед откриване на пропуските в знанията, идентифициране на 

областите, в които е необходима хармонизация и нуждите от изграждане на капацитет. 

Това може да се съчетае с изграждане на връзка между базите данни, поддържани от АОП, 

КЗК и ВАС, за да се подобри проследяемостта и да се насърчи последователността на 

подхода. По подобен начин  разработването на модул за жалби като част от системата за 

електронни обществени поръчки би гарантирало  последователност и надеждност на 

данните за обжалване на обществени поръчки. В тзи контекст следва да бъде разработено 

ръководство, което да изисква свързване на идентификационните номера на жалбите с 

конкретни договори за обществени поръчки съгласно тяхната номерация/класификация в 

системата за електронни обществени поръчки, за да се гарантира, че всички данни по тези 

договори са обхванати на едно място. Една и съща система за регистрация на данни 

следва да се прилага както от КЗК, така и от ВАС, за да се гарантира хармонизирането и 

съгласуването на събираните данни (вж. Препоръка 12). 
 

5.7. Заключения 

450. България е приела редица мерки, чрез ЗОП и други инструменти, които 

допринасят за по-добрата прозрачност на възможностите за обществени поръчки под 

и над стойностните прагове на ЕС. Въвела е централизиран онлайн портал, на който се 

публикуват всички обявления за обществени поръчки, и са създадени профили на 

купувача, на които всеки възложител публикува документи по обществените поръчки; 

достъпът и до двете интернет страници е свободен за широката общественост и 

икономическите оператори.  

 

451. Страната е приела ново законодателство в областта на борбата с корупцията и 

е създадена нова антикорупционна комисия, която да упражнява надзор над 

прилагането на закона, макар функционирането ѝ да е все още на ранен етап и тепърва да 

предстои да се види резултатността ѝ. Прилага се двуинстанционен процес на 

разглеждане на жалби, за да се гарантират отчетността и законността на решенията, 

вземани от публичната администрация.  

 

452. Независимо от това, съществуват както значителни предизвикателства, така и 

значителни възможности за реформи. Въпреки че е налице обхватна и комплексна 

правна рамка, доколко тя се прилага справедливо, прозрачно и ефективно още е въпрос, 

който буди притеснение, а последното се отнася и до случаите на корупция. 



    
 

202 
Проект BG05SFOP001-2.008-0001 „Преглед и оценка на системата за обществени поръчки в България“ се осъществява с 

финансова подкрепа по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд  

 

 

 

 

Анкетираните272 икономически оператори и граждани посочват липсата на прозрачност и 

възприятието за корупция/нагласени обществени поръчки като основните 

предизвикателства пред  подобряване процедурите за възлагане на обществени поръчки. 

 Огромното мнозинство от икономическите оператори са предимно обезпокоени от 

липсата на справедливост и прозрачност в процеса на оценяване и случаите на корупция и 

конфликт на интереси във връзка с възлагането на обществени поръчки.  

 

453. Като цяло се създава усещане за липса на доверие в системата за обществени 

поръчки. Невключването на гражданите и организациите на гражданското общество на 

който и да е етап от процеса на възлагане на обществени поръчки както на централно, така 

и на местно ниво (напр. етапите на планиране на поръчките или управление на 

възложените договори), в съчетание с общото състояние на управлението в страната, е 

възможно да са допринесли за това усещане. Преобладават възприятия за корупционно 

поведение и процъфтяващи конфликти на интереси в сектора на обществените поръчки. 

Това личи и от устойчиво ниската позиция, заемана от България в класацията на ТИ 

съгласно Индекса за възприятие на корупцията в продължение на много години. В 

законодателството в областта на обществените поръчки често се внасят промени и е 

възможно това да е допринесло за създаването на сложно и тежко за тълкуване и 

прилагане законодателство, а към затруднението се добавят и разминаващите се 

тълкувания на законодателството от страна на контролните органи. 

 

454. Продължават да са налице проблеми с недостатъчно изградения капацитет в 

областта на обществените поръчки и противодействието на корупцията. Наред с 

това, липсата на систематично събиране и анализиране на данни пречи на 

възможността за идентифициране на уязвимите места и пропуските, създаващи 

условия за корупция, антиконкурентното поведение, секторите с най-висока честота 

на твърдения за корупция и пр. Системата на обжалване е прозрачна, но времеемка. 

Липсва координация между двете нива на механизма за разглеждане на жалби, като се 

получават пропуски по отношение хармонизирането на управлението на преписките и 

докладването и отчитането на жалбите.  

 

455. Още много работа може да бъде свършена в областта на повишаването на 

почтеността на процеса на възлагане на обществени поръчки, макар това да зависи в 

голяма степен от общото състояние на управлението в страната. Съответно е 

жизненоважно правителството да вземе предвид възприятието за корупцията от страна на 

обществеността не само като показател за реалното положение, но и като показател за 

                                                 
272 Съгласно анкети, проведени за целите на този доклад и представени в Приложения 2, 3, 4 към доклада. 
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успеха или провала на политиките, инициативите и мерките, предприети с цел 

преодоляване на този проблем.  

 

456. Информирането на обществеността за постиженията и мерките, предприети с 

цел повишаване на прозрачността и почтеността, ще подобри общото възприятие по 

отношение на сектора на обществените поръчки. Включването на гражданите и 

гражданското общество също ще допринесе в тази посока. Изграждането на 

административен капацитет и обученията с акцент върху борбата с корупцията и 

конфликта на интереси в структурите на възложителите и икономическите оператори ще 

спомогнат за повишаване на осведомеността. 
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Приложение 1: Схема на заинтересованите страни 
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Приложение 2: Анкета сред възложителите 

Анкета сред възложителите – 161 респонденти 

 

1. Какъв е мащабът на града, в който се намирате (брой жители)? 
 

 По-малко от 10 000 жители  13 

 По-малко от 30 000 жители  19 

 По-малко от 100 000 жители  33 

 По-малко от 200 000 жители    8 

 Повече от 200 000 жители  87 

  

2. В кой регион на България се намирате? 

 
1. Югозападен (София, Кюстендил, Благоевград и Перник)     78 

2. Южен централен (Пазарджик, Пловдив, Хасково, Смолян и Кърджали)  17 

3. Югоизточен (Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас)    13 

4. Североизточен (Варна, Добрич, Търговище и Шумен)    26 

5. Северен централен (Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра)     8 

6. Северозападен (Враца, Видин, Монтана, Плевен и Ловеч)    19 

 

3. Какъв вид е Вашата институция? 

 
 Министерство или друг държавен орган  48 

 Национална агенция/служба   13 

 Орган на регионалното или местно управление 43 

 Регионална или местна агенция/служба  14 

 Публично-правна организация   22 

 Друго (моля уточнете)    19 

            Създадена със закон (1) 

Eлектроразпределително дружество (3) 

Секторен възложител (4) 

Търговско дружество (1) 

Държавна институция, създадена със закон (2) 

Второстепенен разпоредител с бюджет (1) 

Секторен възложител енергетика (1) 

Водоснабдяване и канализация (1) 

Електроенергийно предприятие (1) 

ЕООД (1) 

Публично предприятие, извършващо секторна дейност (1) 

ЕООД със 100% държавно участие (1) 
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Търговско дружество със 100% държавно участие (1) 

 

4. Каква длъжност заемате във Вашата организация? 

 
 Управител     12 

 Управленски персонал на средно равнище 48 

 Специалист     43 

 Асистент       0 

 Друго (моля уточнете)    54 
 Експерт (17) 

Директор (6) 

Икономист обществени поръчки (1) 

Юрисконсулт (8) 

Юрист (3) 

Главен експерт (10) 

Главен юрисконсулт (1) 

Началник отдел (1) 

Ръководна длъжност на местно ниво (1) 

Старши (1) 

Държавен експерт (1) 

Управленска длъжност (1) 

Главен счетоводител (1) 

Юридически съветник (1) 

Директор на дирекция (1) 
 

5. Моля посочете в кои етапи от процеса на възлагане на обществени поръчки 

участвате редовно? (посочете всички приложими етапи) 

 
 Разработване на стратегия за обществени поръчки               52 

 Участие в предварителни пазарни проучвания                40 

 Изготвяне на спецификации                  66 

 Определяне на критериите за избор на доставчик и за възлагане  

на обществена поръчка                  107 

 Оценяване на офертите                              128 

 Управление на изпълнението на договори за обществени поръчки  71 

 Развитие на отношенията с доставчиците    21 

 

6. Какъв е приблизителният размер на годишния бюджет за обществени поръчки на 

Вашата организация?  
 По-малко от  0.1 милиона лева     16 

 Между 0.1 милиона и  1 милион лева     19 

 Повече от 1 милион лева и по-малко от 10 милиона   20 

 Между 10 и 100 милиона        40 

 Повече от 100 милиона      10 
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7. Разполага ли Вашата организация с професионален екип, специализиран в 

провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки? Да/Не  
o Yes 113 

o No   45 

 

8. Ако отговорът е положителен, от колко души се състои специализираният екип по 

обществени поръчки?  

 
 между 2 и 4  50 

 между 5 и 10   36 

 повече от 10  22 
 

 

9. Разполага ли Вашата организация с бюджет за обучение в областта на 

обществените поръчки? Да/Не 

 Yes 104 

 No   46 

10. Колко често персоналът, отговарящ за обществените поръчки във Вашата 

организация, участва в обучителни дейности по обществени поръчки? 

 
 Поне веднъж годишно  97 

 Веднъж на две години  18 

 Веднъж на три години    6 

 Никога    19 

 Друго (моля уточнете)  10 

 

Два пъти в годината (2) 

2-3 пъти годишно (2) 

Многократно през годината (1) 

3-4 пъти годишно (1) 

4 пъти годишно (1) 

При необходимост, само в структурата на агенцията (1) 

За част от персонала - 1 път годишно (2) 

 

11. Моля да посочите кое Ви е познато/сте използвали от долния списък на 

уебсайтове/инструменти/насоки? 

 
 Уебсайт на Агенцията по обществени поръчки  147 

 Уебсайт на Европейската комисия:  

https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers_en    

           87 

 Уебсайт на Института по публична администрация (ИПА)   52 

 Уебсайт на Изпълнителна агенция „Одит на средствата  

https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers_en
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от Европейския съюз“        31 

 Друго (моля уточнете)         8 
на специализирани органи и асоциации (1) 

европейски съд (1) 

съдебна практика на ВАС (1) 

Система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП (1) 

negometrix.bg (1) 

сайтове на КЗК, ВАС (1) 

http://reg.cpc.bg  КЗК (1) 

http://www.cpc.bg, https://ted.europa.eu/TED, https://ec.europa.eu/tools/espd  (1) 

 

12. Към кого се обръщате за консултация в случай на спешна нужда от навременен и 

качествен съвет в областта на обществените поръчки?  

 
 Агенцията за обществени поръчки   93 

 Колегите от сходни институции               104 

 Външни съветници     45 

 Друго (моля уточнете)       8 

Практика (1) 

Колеги (5) 

Консултиране между експертите в екипа както  

и запознаване със съдебна практика (1) 

Самите себе си (1) 

 

13. Били ли са някога Ваши процедури по възлагане на обществени поръчки обект на 

предварителна проверка от Агенцията по обществени поръчки? Да/Не 

• Да 105 

• Не   45 

 

14. Ако отговорът е положителен, как бихте оценили препоръките, отправени от 

Агенцията по обществени поръчки: 

 
 Като много полезен и навременен съвет   17 

 Полезни      49 

 Не помагат, но и не пречат    13 

 Не особено полезни, но поне не са времеемки     7 

 Безполезни и времеемки       6 

 Не мога да преценя       5 

 

15. Колко често Вашата организация използва външни експерти за подготовка и 

изпълнение на процедурите по възлагане на обществени поръчки? 

 
 При всяка процедура       5 

http://reg.cpc.bg/
https://ec.europa.eu/tools/espd
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 Доста често       13 

 Само при по-сложните процедури    28 

 Рядко       55 

 Никога       40 

 

16. По Ваше мнение, кой от долупосочените критерии следва да има най-голяма 

тежест когато правителството/органите на местно самоуправление възлагат 

обществени поръчки за стоки, строителни дейности и услуги за своите граждани? 

 

(i) Най-ниска цена  
 Напълно съм съгласен  

 Склонен съм да се съглася  

 Склонен съм да не се съглася  

 Напълно несъгласен съм  

 Не знам 

  

(ii) Най-високо качество  
 Напълно съм съгласен  

 Склонен съм да се съглася  

 Склонен съм да не се съглася  

 Напълно несъгласен съм  

 Не знам 

 

(iii) Съчетание от качество и цена 
 Напълно съм съгласен  

 Склонен съм да се съглася  

 Склонен съм да не се съглася  

 Напълно несъгласен съм  

 Не знам 
 

(iv) Комбинация от цена, качество и даване предимство на МСП  
 Напълно съм съгласен  

 Склонен съм да се съглася  

 Склонен съм да не се съглася  

 Напълно несъгласен съм  

 Не знам 
 

(v) Комбинация от цена, качество, даване предимство на МСП и екологични 

аспекти  
 Напълно съм съгласен  
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 Склонен съм да се съглася  

 Склонен съм да не се съглася  

 Напълно несъгласен съм  

 Не знам 
(vi) Комбинация от цена, качество, даване предимство на МСП, екологични и 

социални аспекти (социални аспекти като създаване на работни места за 

хора с увреждания или младежи) 
 Напълно съм съгласен  

 Склонен съм да се съглася  

 Склонен съм да не се съглася  

 Напълно несъгласен съм  

 Не знам 
 

(vii) Друго (моля уточнете):  
 В зависимост от процедурата понякога и най-ниската цена е предпочитана (1) 

 За храни трябва да се търси най-доброто качество, за строителство и ремонти може 

да е комбинация от качество и цена (1)  

 Критериите следва да са релевантни към спецификата на процедурата - обект, 

стойност, вид, сфера на дейност и др. (1)  
  

17. Моля посочете кои от следните проблеми считате за бариери пред устойчивото 

възлагане на обществени поръчки (т. е. поръчки с подходящ баланс между 

икономически, социални и екологични аспекти) във Вашата организация? (може да 

дадете повече от един отговор) 

 
 Съществуващите вътрешни политики     21 

 Притеснения относно тълкуването от страна на външните органи  

за предварителен и/или последващ контрол    73 

 Ограничения бюджет      47 

 Притеснения относно вероятността от по-високи разходи  31 

 Липсата на разбиране за устойчивост на обществените поръчки  33 

 Липсата на подходящи умения     28 

 Времеви ограничения      40 

 Ограничен пазар за доставки на устойчиви стоки/услуги  32 

 Одобрението на вътрешните отдели      7 

 Одобрението на висшето ръководство    18 

 Друго (моля уточнете)        3 

- Няма бариери за възлагане на обществени поръчки (2) 

- Липсата на стратегия, както и опита при прилагане на финкционални 

спецификации и разнородната практика при проверки от различни институции с 

различни компетенции -ВАС, КЗК, Управляващи (финансиращи) органи, 

Сметна палата, АОП, както и липсата на доверие и ангажираност от двете 

страни в процеса и общественото мнение (1) 
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18. Кои са основните предизвикателства пред осъществяването на процеса на 

възлагане на обществени поръчки? (може да дадете повече от един отговор) 

 
 Неясното и сложно законодателство в областта на обществените поръчки  89 

 Честите законодателни промени                  102 

 Липсата на насочващи материали      41 

 Липсата на специализирано обучение     33 

 Прекомерен външен контрол      20 

 Различно тълкуване на приложимото законодателство от  

различните контролни органи                  100 

 Липсата на добро планиране      31 

 Липса на капацитет за изготвянето на пригодна за целта тръжна 

документация         30 

 Несправедлив процес на оценяване на предложенията     4 

 Безпочвените жалби        70 

 Липса на капацитет за добро управление на договорите   26 

 Корупция и конфликт на интереси     14 

 Друго (моля уточнете)         1 

- За малки суми до 3 000 BGN (като второстепенни разпоредители) - тежки, тромави, 

времеемки и трудоемки процедури, както за изготвяне на документация от 

Възложителя, така и за потенциални Кандидати, което води и до липса на интерес 

за участие, ако въобще има такъв тип фирми. Голям разход на труд от различни 

специалисти и време за изготвяне на документация, провеждане на поръчката и 

сключване на договор, като резултатът обикновенно е същата или даже по-висока 

цена при по-ниско качество (практически установено през годините), отколкото при 

пряко доворяне, където може да се избере подходящ и удеволетворяващ 

изискванията на Възложителя Изпълнител. Пример: 1. тромава процедура за 2 000 

BGN (като цяло сме около 30 второстепенни разпоредителя или сумата е 60 000 

BGN и влизаме в други прагове); 2. договор за 1 800 BGN; 3. реални покупки за 300 

BGN. 

- Ако се потърсят в магазинната мрежа качествени артикули (в сравнение с 

предложените от спечелил участник) често излизат по-евтини или на сходна цена, 

но с друго качество и т.н. (1) 

 

19. Какво най-много бихте желали да се подобри в областта на обществените поръчки? 
 

 Да се изготвят повече шаблони/стандартни документи 

 28 

 Повече методологическа помощ    

 48 

 Повече специализирани обучения    

 23 

 По-засилен обмен на добри практики между професионалистите  

в областта       34 
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 Друго (моля уточнете)        9 

- Необходимо е да има еднакво тълкуване на текстовете в ЗОП от страна на всички 

институции осъществявящи предварителен или последващ контрол. Становищата 

на АОП да бъдат по-конкретни и обосновани, тъй като у възложителите остава 

усещането за липса на експертен капацитет от страна на Агенцията (1) 

- Всичко изброено като отговор на въпрос 18 е полезно, както и да се изработят 

подробни Указания, Наръчник или някакъв друг документ с подробни указания по 

отношение на поставяне на изисквания към участниците, изготвянето на методики 

и други. Периодично да се публикуват добри практики на възложители с примерни 

документации или поставени изисквания (1) 

- Да не се сумират необходимите средства на примерно 30 второстепенни 

разпоредители и да се завишават изкуствено праговете и съответите процедури при 

положение, не е възможно да се проведе 1 поръчка, а се провеждат 30 отделни ОП. 

Пример за такива са следгаранционно обслужване на служебни автомобили, 

компютърна техника, служба по трудова медицина и др. Безумно е! (1) 

- Улесняване и опростяване на процедурите, намаляне на административната тежест 

(1) 

- Насърчаване на коминикация между "Изпълнители" и Възложител, на всички нива 

от процеса - планиране, провеждане на процедурите, изпълнение на договора, 

мониторинг. Въвеждане на възможността за контрол в резултат на мониторинга, 

както и механизъм за изключване на некоректни изпълнители или свързани с тях 

лица. (1) 

- Необходимо е устойчиво и ясно законодателство. При изменение и допълнение на 

закона, всички норми следва да влизат в сила по едно и също време, а не в различни 

срокове. За съжаление липсата на готовност на АОП за електронно възлагане се 

оказа предпоставка за влизане в сила на отделни тектове по различно време, което 

усложнява възлагателния процес, особено за по-малките взложители. (1) 

- Облекчаване на законодателството и намаляване броя на изискуемите документи 

(1) 

- Да се намалят жалбите (1) 

- Да се ограничи възможноста за обжалване на общестевни поръчки. Да остане 

възможност само за лица, които НАИСТИНА са заинтересовани (1) 
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Приложение 3: Анкета сред икономическите оператори 

Анкета сред икономическите оператори – 197 отговора 

 

 

 

1. Какъв е мащабът на Вашата компания? 

 
 По-малко от 10 служители  39 

 По-малко от 50 служители  99 

 По-малко от 250 служители 41 

 По-малко от 500 служители   6 

 Повече от 500 служители  12 
 

2. В кой район на България извършвате своята дейност? 

 
1. Югозападен (София, Кюстендил, Благоевград и Перник)   105 

2. Южен централен (Пазарджик, Пловдив, Хасково, Смолян и Кърджали)    19 

3. Югоизточен (Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас)     15 

4. Североизточен (Варна, Добрич, Търговище и Шумен)     23 

5. Северен централен (Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра)   17 

6. Северозападен (Враца, Видин, Монтана, Плевен и Ловеч)     13 

 

3. Коя е основната сфера на Вашата делова дейност?  

 Строителство (92) 
 Електрическо оборудване и инсталации (10) 

 Транспорт и пътно строителство (9) 

 ИТ и телекомуникации (8) 

 Консултантски услуги (6) 

 Юридически услуги (6) 

 ОВК (4) 

 Услуги (4) 

 Търговия & Строителство (3) 

 Доставки & инсталации и на електрическо оборудване (3) 

 Планиране & сгради (3) 

 Производство & строителство на метални конструкции (3) 

 Довършителни работи (2) 

 Озеленяване и парково строителство (2) 

 Комуникации конструкции и инсталиране (2) 

 Финанси (2) 

 Води, отпадъчни води (2) 

 Производство (1) 
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 Дизайн (1) 

 Здравеопазване (1) 

 Социални придобивки (1) 

 Текстил (1) 

 Фасилити мениджмънт (1) 

 Изграждане на трафопостове (1) 

 Противопожарни инсталации (1) 

 Ремонти (1) 

 Електро разпределение (1) 

 Изследвания (1) 

 Транспорт и логистика (1) 

 Проектиране на отоплителни и газови съоръжения (1) 

 Хидростроителство (1) 

 Монтажни дейности (1) 

 

4. Участвали ли сте в процедури за възлагане на обществени поръчки през 

последните две години? 
 Да 143 

Имахте ли успех? 

 Да 85 

 Не 23 

 Не  53 

  

5. Моля посочете до три бариери пред бизнеса за участие в търгове за възлагане на 

обществени поръчки: 

 
• Награда за предпочитания доставчик (11) 

• Корупция (9) 

• Оценка въз основа на най-ниската цена (8) 

• Закъснения при възлагането на поръчки и управлението на договори поради обжалване и 

забавяне на плащанията (3) 

• Субективност (3) 

• Недостатък на малките и стартиращи фирми (3) 

• Няма опит (2) 

• Корупирана администрация (2) 

• Неквалифицирани кандидати (2) 

• Обем на изискваните данни / документи за търг (2) 

• Без авансово плащане (2) 

• Изисквания за сертифициране на определени стандарти / дейности (2) 

• Липса на прозрачност (2) 

• Критерии за квалификация на персонала (2) 

• Продукт с най-високо качество (1) 

• Подизпълнение на договор с много ниска цена (1) 

• Ниско качество на тръжните документи (1) 

• Процедура, която не е проведена в съответствие със закона (1) 

• Висока такса за обжалване (1) 
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• Качество на оборудването от реализирани проекти (1) 

• Гаранция (1) 

• Няма справки за първите 3 дружества (1) 

• Дейности, свързани с обема (1) 

• Няма онлайн наличност на документи (1) 

• Критерии за оценка (1) 

• Критерии за оборот (1) 

• Липса на черен списък (1) 

• Комплексни тръжни процедури (1) 

• Липса на разделяне на договори с различно естество (1) 

• Високи прагове (1) 

• Завършване на ESPD от трети страни (1) 

• Преки преговори (1) 

• Кражба, алчност, арогантност (1) 

• Договорните клаузи не отразяват спецификата на индустрията (1) 

• Не е достатъчно време за изготвяне на оферти (1) 
 

Моля продължете анкетата, само ако сте участвали в обществени поръчки през 

последните две години  

 

6. Колко души във Вашата компания обикновено работят по подготовката за участие 

в търгове за възлагане на обществени поръчки? 

 
1. Един   25 

2. Между 2 и 4  82 

3. Между 5 и 10   13 

4. Повече от 10    5 
 

7. Как бихте оценили средно качеството на тръжните документи, изготвени от 

Възложителите?  
 

 Високо качество      3 

 Добро качество    18 

 Сравнително добро качество   55 

 Недобро качество    34 

 Лошо качество     11 

 Не мога да отговоря      7 

 

8. Кои са основните недостатъци на тръжната документация? (може да дадете повече 

от един отговор) 
 

 Големият обем и сложност     59  

 Пристрастно формулирани технически спецификации   79 
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 Непригодни за целта технически спецификации   39 

 Пристрастност на методологията за оценяване    70 

 Непригодна за целта методология на оценяване    31 

 Несправедливи договорни клаузи     53 

 Друго (моля уточнете)      16 

Непълни / неясни / противоречиви / пристрастни изисквания (5) 

Липса на квалифициран персонал в възлагащите органи (2) 

Недостатъчно време за подготовка на оферти (2) 

Изисквания за опит (1) 

Страх от приемане на усъвършенствани технологии / оборудване (1) 

Манипулиране на документацията по поръчка (1) 

Повторение на информация (1) 

Формат на съобщението (1) 

Формат на ЕЕДОП (1) 

Субективни елементи в методологията за оценка (1) 

Лош технически проект (1) 

Противоречива информация в обявления и тръжни документи (1) 

Оценка въз основа на най-ниската цена (1) 

 

9. Кои са основните предизвикателства пред осъществяването на процеса на 

възлагане на обществени поръчки? (може да дадете повече от един отговор) 
 
 Липсата на квалифициран персонал на възложителите  59 

 Липсата на добро планиране     36 

 Липса на капацитет за изготвянето на пригодна за целта тръжна документация   

        45 

 Цената като основен критерий за оценка    67 

 Липсата на прозрачност и достатъчно налична информация за потенциалните участници в 

търговете        51 

 Несправедлив процес на оценка       61 

 Липса на капацитет за добро управление на договорите  24 

 Корупция и конфликт на интереси    58 

 Друго (моля уточнете)        9 

Работа при лоши метеорологични условия (1) 

Липса на морал на служителите (1) 

Фокус върху най-ниската цена без фокус върху най-високо качество (1) 

Липса на контрол (1) 

Корупция с фирми в близост до властите (1) 

Забавяне на възлагането на поръчка поради подадени от неинтересуваните страни 

жалби (1) 

Отказ на избран изпълнител да подпише договор в полза на следващия класиран (1) 

Липса на воля да се спре двусмисленото тълкуване на закона (1) 

Чести промени в правната рамка и фокусиране върху спазването (1) 

Критерии за опит в съответствие с мащаба на строителния пазар (1)  
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10. По Ваше мнение кой от долупосочените критерии следва да има най-голяма тежест 

когато правителството/органите на местно самоуправление възлагат обществени 

поръчки за доставка на стоки, строителни дейности и услуги за своите граждани? 

 

(viii) Най-ниска цена  
 Напълно съм съгласен    9 

 Склонен съм да се съглася  23 

 Склонен съм да не се съглася  32 

 Напълно несъгласен съм  40 

 Не знам       0 

  

(ix) Най-високо качество  
 Напълно съм съгласен   48   

 Склонен съм да се съглася 43 

 Склонен съм да не се съглася  14 

 Напълно несъгласен съм     0  

 Не знам      0 

 

(x) Съчетание от качество и цена 
 Напълно съм съгласен   78   

 Склонен съм да се съглася 32 

 Склонен съм да не се съглася    1 

 Напълно несъгласен съм    4 

 Не знам      1 

 

(xi) Комбинация от цена, качество и даване предимство на МСП 
 Напълно съм съгласен   62   

 Склонен съм да се съглася 31 

 Склонен съм да не се съглася  13 

 Напълно несъгласен съм    4 

 Не знам      3 

 

 

(xii) Комбинация от цена, качество, даване предимство на МСП и екологични 

аспекти  
 Напълно съм съгласен  39    

 Склонен съм да се съглася 41 

 Склонен съм да не се съглася  16 

 Напълно несъгласен съм    6 

 Не знам      8 

 

(xiii) Комбинация от цена, качество, даване предимство на МСП, екологични и 

социални аспекти (социални аспекти като създаване на работни места за 

хора с увреждания или младежи) 
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 Напълно съм съгласен   27   

 Склонен съм да се съглася 43 

 Склонен съм да не се съглася  20 

 Напълно несъгласен съм    9 

 Не знам      8 

 

(xiv) Друго (моля уточнете)  
 Предпочитание към строителни компании, а не към подизпълнители (1) 

 Преквалификация въз основа на реални критерии, последвани от най-ниската цена 

(1) 

 Предпочитание към местни компании (1) 

 Без детска работа (1) 

 Надеждността и коректността на дружеството трябва да бъдат оценени (1) 

 Комбинация от доказани разходи, определени критерии за качество, навременна 

доставка (1) 

 Правилна проверка на референтната информация (1) 

 В областта на здравеопазването се съсредоточава върху качеството на продуктите 

със съответните гаранции въз основа на опита и капацитета на изпълнителя (1) 
 

11. Как оценявате опита си в областта на обществените поръчки след законодателните 

промени през 2016 г. в сравнение с този преди 2016 г.? 

 
 Значително по-добър  18 

 По-добър   26 

 Без промяна   47 

 По-лош    21 

 Не мога да определя  18 

 

12. Какво най-много бихте желали да се подобри по отношение на участието в процеса 

на възлагане на обществени поръчки? 

 
 Опростена тръжна документация   43 

 По-добра методологическа помощ          5 

 По-добра комуникация от страна на Възложителите   7 

 По-справедлив и прозрачен процес на възлагане  

 на  обществени поръчки      67 

 Друго (моля уточнете)             8 

 Всички озброени по-горе (1) 

 По-широко използване на квалификационните системи за специфични 

дейности (1) 

 Използване на електронна система (1) 

 Премахване на корупцията и беззаконието (1) 
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 Дискусионните въпроси в нормативната уредба, касаещи изготвянето на част 

Квалификация най-после да бъдат решени (1) 

 Качествени проекти, планиране на процедури, изпълнение,  

професионализъм (1) 

 Равнопоставеност и прилагане на регулаторните документи от страна на 

възлагащите органи (1) 
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Приложение 4: Анкета с представители на гражданското 

общество 

Анкета сред гражданите – 39 отговора 

 

 

1. На колко години сте? 

 
 18 - 25 години   1 

 26 - 39 години   3 

 40 - 54 години               29 

 Над 54 години   6 

 

2. Какъв е Вашият пол? 
 

М- 19 

Ж - 20 

 

3. Какво образование имате? 

 
 Не съм посещавал/а училище     0 

 Завършено основно образование (осми клас)    0 

 Завършено гимназиално образование, диплома за средно образование или еквивалентна степен  

     4 

 Бакалавърска степен      6 

 Магистърска или по-висока степен                 29 

 

4. В кой регион на България живеете? 

 
1. Югозападен (София, Кюстендил, Благоевград и Перник)   31 

2. Южен централен (Пазарджик, Пловдив, Хасково, Смолян и Кърджали)   1 

3. Югоизточен (Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас)     0 

4. Североизточен (Варна, Добрич, Търговище и Шумен)     2 

5. Северен централен (Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра)   4 

6. Северозападен (Враца, Видин, Монтана, Плевен и Ловеч)     1 

 

5. Като цяло, удовлетворени ли сте от услугите, които правителството/органите на 

местно самоуправление осигуряват чрез обществени поръчки на града, в който 

живеете (напр. рехабилитация на пътища, управление на твърди отпадъци, чистота 

и пр.)?  
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 Много удовлетворени  0 

 Удовлетворени               10 

 Неудовлетворени               22 

 Напълно неудовлетворени  6 

 

6. В частност, доколко удовлетворени сте от качеството на следните услуги: 

 

(i) Управление на твърди отпадъци 
 Много удовлетворени    0 

 Удовлетворени   10 

 Неудовлетворени  16 

 Напълно неудовлетворени   5 

 Не знам      5 

 Няма отношение     0 

 

(ii) Пътни услуги (вкл. рехабилитация и поддръжка, отводняване на дъждовни 

води) 
 Много удовлетворени     0 

 Удовлетворени      6 

 Неудовлетворени   18 

 Напълно неудовлетворени  15 

 Не знам       0 

 Няма отношение      0 

 

(iii) Услуги по поддържане на чистотата в града/селото (вкл. почистване през 

зимата) 
 Много удовлетворени     0 

 Удовлетворени    16 

 Неудовлетворени    14 

 Напълно неудовлетворени     8 

 Не знам        1 

 Няма отношение      0 

 

(iv) Улично осветление в града/селото 
 Много удовлетворени     0 

 Удовлетворени     17 

 Неудовлетворени   17 

 Напълно неудовлетворени    5 

 Не знам       0 

 Няма отношение      0 

 

7. По Ваше мнение, кои са основните предизвикателства в момента пред 

правителството/органите на местно самоуправление във връзка с осигуряването на 

висококачествени услуги за гражданите: 
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 Липсата на висококвалифициран персонал   25 

 Липса на прозрачност и достатъчно информация за  

широката общественост      24 

 Липса на добро планиране    23 

 Липса на капацитет за изготвяне на пригодни за целта 

критерии за оценка при избора на печеливша оферта 14 

 Липса на капацитет за изготвяне на пригодни за целта 

технически спецификации за закупуваните стоки, строителни работи и услуги    

        11 

 Несправедлив процес на оценяване на офертите   13 

 Липса на капацитет за добро управление на договорите 13 

 Корупция и конфликт на интереси   22 

 Не знам         4 

 Друго (моля уточнете): 

 Необходима е по-добра информираност на гражданите чрез подходящи 

информационни кампании, както за предстоящи инициативи,  така и за 

постигнати резултати. Това ще даде увереност у гражданите за ползата от 

всичко, което прави правителството/общината за благосъстоянието на 

гражданите. 

 Надробяването на множество малки поръчки, "за да има за всички" 

 

 

8. По Ваше мнение, кой от долупосочените критерии следва да има най-голяма 

тежест когато правителството/органите на местно самоуправление възлагат 

обществени поръчки за стоки, строителни дейности и услуги за своите граждани 

(включително услуги за поддържане на чистота, за рехабилитация на пътища, за 

твърди отпадъци, и др.)? 

 

(xv) Най-ниска цена  
 Напълно съм съгласен     0 

 Склонен съм да се съглася    6 

 Склонен съм да не се съглася  16 

 Напълно несъгласен съм   10 

 Не знам       2 

  

(xvi) Най-високо качество  
 Напълно съм съгласен   12 

 Склонен съм да се съглася  17 

 Склонен съм да не се съглася    3 

 Напълно несъгласен съм     0 

 Не знам       1 
(xvii) Съчетание от качество и цена 

 Напълно съм съгласен   19 

 Склонен съм да се съглася  14 

 Склонен съм да не се съглася    2 
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 Напълно несъгласен съм     0 

 Не знам       1 
(xviii) Комбинация от цена, качество и даване предимство на МСП  

 Напълно съм съгласен   12 

 Склонен съм да се съглася  17 

 Склонен съм да не се съглася    3 

 Напълно несъгласен съм     1 

 Не знам       3 
 

(xix) Комбинация от цена, качество, даване предимство на МСП и екологични 

аспекти  
 Напълно съм съгласен     9 

 Склонен съм да се съглася  19 

 Склонен съм да не се съглася    3 

 Напълно несъгласен съм     2 

 Не знам       3 
 

  

(xx) Комбинация от цена, качество, даване предимство на МСП, екологични и 

социални аспекти (социални аспекти като създаване на работни места за 

хора с увреждания или младежи) 
 Напълно съм съгласен     9 

 Склонен съм да се съглася  16 

 Склонен съм да не се съглася    3 

 Напълно несъгласен съм     4 

 Не знам       3 

 

(xxi) Друго (моля уточнете)  
 Да се прилага подход, в зависимост от естеството на поръчката. 

 

9. Подавали ли сте някога жалба във връзка с качеството на услугите, осигурени чрез 

обществена поръчка от правителството/органите на местно самоуправление?  

 Да   11 

 Не   27 
 

10. Бяха ли предприети мерки от правителството/органите на местно самоуправление 

във връзка с Вашата жалба?  
 Да     5  

 Не     6 

 Няма отношение  28 

 

11. Бяхте ли удовлетворени от начина, по който проблемът беше разрешен от 

правителството/органите на местно самоуправление?  
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 Да   0 

 Не   11 

 Няма отношение 28 
 

12. Запознати ли сте със следната информация, свързана с органите на местно 

самоуправление във вашия град/село?  

 Местните бюджети и разходи  
 Да   6 

 Не 31 

 Краткосрочни планове за местно развитие (вкл. Планови ремонти на 

пътища, улично осветление и пр.)  
 Да 11 

 Не 26 

 Дългосрочни планове за развитие  
 Да 10 

 Не 26 

 Текущи проекти, осъществявани от местните власти 
 Да 16 

 Не 21 
 Проекти на етап подготовка от местните власти 

 Да   4 

 Не 32 

 Текущия годишен план на местните власти за доставка на стоки, строителни 

работи и услуги 
 Да   2  

 Не 35 
 

13. Някога били ли сте канени (индивидуално или групово) от представители на 

местните власти за обсъждане на проекти, които те възнамеряват да бъдат 

изпълнявани?  
 Да   9 

 Не 28 
 

14. Имате ли интерес към участие в подобни събития в бъдеще?  
 Да 34 

 Не   3 
 

15. Считате ли, че гражданите следва да бъдат по-пряко ангажирани в процеса на 

планиране и надзор върху разходването на публични средства?  
 Да 35 

 Не   1 
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Приложение 5: Списък на заинтересованите страни, с които 

бяха проведени срещи   

 

Институции от системата за обществени поръчки: 

Министерство на финансите 

Маринела Петрова, заместник министър 

Гергана Беремска, директор на Дирекция „Международни финансови институции и 

сътрудничество“  

Светла Панова, началник отдел  

 

Агенция по обществени поръчки (АОП) 

Миглена Павлова, изпълнителен директор 

Ана Миткова, директор  

Галя Манасиева, директор 

Веска Христова, директор 

Росица Главурова, директор 

Веселина Атанасова, началник отдел 

 

Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) 
Даниела Георгиева, директор на Дирекция „Обществени поръчки и концесии“  

Ирена Черчеланова, държавен експерт в Дирекция „Обществени поръчки и концесии“. 

 

Сметна палата на Република България (СПРБ): 

Цветан Цветков, председател 

Кремена Цачева, директор на Дирекция „Правно-нормативно осигуряване“ 

Симеон Симеонов, началник на Отдел „Информационно обслужване“ 

 

Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) 
Анелия Йорданова, директор на Дирекция „Анализ и отчет на инспекционната дейност“   

Антоанета Първанова, началник на отдел в Дирекция „Планова инспекционна дейност в 

областта на обществените поръчки“   

Димитър Добрилов, началник на отдел в Дирекция „Правно осигуряване на 

инспекционната дейност“  

 

Институт по публична администрация (ИПА) 
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Диана Енева, ръководител обучения  по законотворчество и правоприлагане, Дирекция 

„Обучения, международна дейност и проекти“ (ОМДП) 

 

Главен инспекторат към Министерски съвет 
Димитър Иванов, главен експерт 

 

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество (КПКОНПИ) 

Трифон Трифонов, директор на Дирекция „Превенция на корупцията“  

Светослав Димитров, главен юридически експерт 

г-н Костакев, началник отдел „Методологическо осигуряване, анализи и отчети“ 

 

Върховен административен съд (ВАС) 

Георги Чолаков, председател 

Мариника Чернева, заместник председател 

Татяна Хинова, ръководител на IV-то отделение 

Аделина Ковачева, съдия 

Тодор Петков, съдия 

Галина Матейска, съдия 

Светослав Славов, съдия 

Добринка Андреева, съдия 

Нина Докторова, съдия 

Мира Райчева, съдия 

 

Управление на средствата от ЕС: 
 

Администрация на Министерски съвет 

Иван Иванов, директор на Дирекция “Централно координационно звено“  

 

Министерство на околната среда и водите 

Генерална дирекция „Оперативна програма Околна среда“  

Дора Костадинова, началник отдел „Предварителен контрол“ 

Петя Петрова, началник отдел „Координация, комуникация и техническа помощ“  

Цветана Бръчкова, началник сектор “Координация и комуникация”, отдел „Координация, 

комуникация и техническа помощ“  

Надежда Найденова, отдел „Предварителен контрол“ 

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
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Управляващ орган, Оперативна програма “Региони в растеж”  

Живка Георгиева, началник на Отдел „Контрол на обществените поръчки“ 

Милен Йорданов, старши експерт 

 

Министерски съвет 

Красимир Божанов, директор на Дирекция „Модернизация на администрацията“  

 

Министерство на финансите  

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“  

Людмила Рангелова, изпълнителен директор 

Дора Бурова, директор, Правна дирекция 

 

Министерство на финансите, Дирекция „Национален фонд“ 

Весела Петрова, началник отдел „Управление на финансите и контрол на качеството“ 

Янита Вълчева, държавен експерт, отдел „Управление на финансите и контрол на 

качеството“ 

Григорий Бояджиев, държавен експерт, отдел „Управление на финансите и контрол на 

качеството“ 

 

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“  

Станислава Илиева, заместник директор на Управляващия орган 

Диляна Микова, началник отдел “Администрация и управление“   

Лора Борисова, главен експерт, отдел “Администрация и управление“   

Младен Колев, държавен експерт, отдел „Управление на риска и контрол“ 

 

Възложители:  
 

Централен орган за покупки (Министерство на финансите): 
Иванина Белева, директор на Дирекция „Централизирано възлагане и обществени 

поръчки“  

Лаура Джамбазова, ръководител на звено 

Милена Дончева, началник на отдел 

 

Централен орган за покупки (Министерство на здравеопазването):  

Антон Господинов, директор на Дирекция „Обществени поръчки“ 

Румяна Ставрева, държавен експерт в Дирекция „Обществени поръчки“. 
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Централен орган за покупки (Национално сдружение на общините в Република 

България) 

Павлина Гатева, юрист и експерт в Отдел “Европейски политики, координация и 

планиране” 

Десислава Стойкова, юридически съветник 

 

Министерство на труда и социалната политика 

Надежда Харизанова, началник на Отдел „Интеграция на хора с увреждания“  

Любомира Аршинкова, експерт 

Марин Байчев, експерт 

 

Министерство на околната среда и водите 

Ирина Ангелова, началник на Отдел „Обществени поръчки“ 

Жулиета Димитрова, главен експерт 

Василена Серафимова, експерт 

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ 

Ивайло Иванов, началник на Отдел „Обществени поръчки и правно обслужване“  

 

Столична община 

Цветан Стоевски, директор на Дирекция „Обществени поръчки и концесии“  

Станислава Цветкова, главен експерт, Дирекция „Обществени поръчки и концесии“ 

 

Община Пловдив 
Розалин Петков, заместник кмет 

Тодор Тодоров, директор на Дирекция „Обществени поръчки“ 

Тодор Анчев, главен експерт 

Аделина Хъсова, главен експерт 

Елена Караманова, главен експерт 

Антоанета Антонова, експерт 

Дарина Шаркова, главен експерт 

Наталия Видолова, главен експерт 

 

Икономически оператори и сдружения: 

 
Българска търговско-промишлена палата 

Цветан Симеонов, председател 

Александър Божилов, директор на Дирекция „Международно сътрудничество“  

Олга Чугунска, експерт в Отдел „Икономически анализи и политика“. 
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Българска стопанска камара 

Радосвет Радев, председател 

Камен Колев, заместник председател  

Анета Алашка, началник на Отдел „Международни отношения“ 

 

Консултативен комитет по обществени поръчки на AmCham България  

Златина Русева-Савова,  член на УС на AmCham, съпредседател на Консултативния 

комитет по обществени поръчки и европейски фондове на AmCham България, управляващ 

партньор в адвокатска кантора „Русева, Савова и партньори“   

Радослав Ризов, съпредседател на Консултативния комитет по обществени поръчки и 

европейски фондове на AmCham България, водещ експерт по киберсигурност в Telelink 

Павлин Стоянов, старши юрист, сектор „Енергия и ресурси“, правна фирма Deloitte  

Надя Лазарова, съветник по въпросите на политиката и законодателството, AmCham 

България 

 

IBM 

Николай Ангелов, главен изпълнителен директор 

 

General Electric  
Петър Христакиев 

 

Неправителствени организации и сдружения: 
 

„Прозрачност без граници“ България 

Калин Славов, изпълнителен директор 

Ваня Кашукеева-Нушева, програмен директор 

Михаела Райкова, финансов мениджър 

Борис Иванов, юрист 

 

Институт за пазарна икономика 

Светла Костадинова, изпълнителен директор  

Иван Брегов, юрисконсулт 

 

Национално сдружение на експертите по обществени поръчки  

Ивайло Стоянов, главен секретар 

Йордан Халаджов, заместник председател 

Валентин Панчев, експерт 
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Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК) 
Атанас Ангелов, председател на УС 

Адриана Спасова, член на асоциацията 

Виктория Янчева, директор по международни отношения 

 

Камара на строителите в България 

Мирослав Мазнев, изпълнителен директор 

Димитър Копарев, началник отдел „Организационна политика“ 

 

„Спаси София“ 

Андрей Зографски 

Гергин Борисов 

 

Център за изследване на демокрацията 

Руслан Стефанов, директор, Икономическа програма 
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Приложение 6: Списък на прегледаните документи 

 

Информация/документи, свързани със системата за обществени поръчки: 

Закон за обществените поръчки, в сила от 15.04.2016 г. (с последвалите изменения и 

допълнения) и Правилник за неговото прилагане 

Стратегия за обществените поръчки за периода 2014-2020 г. 

Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в България  (2015–

2020 г.) 

Актове във връзка със създаването и функционирането и процедурни правилници за 

дейността на: 

- Агенцията по обществени поръчки 

- Сметната палата на Република България 

- Агенцията за държавна финансова инспекция 

- Института по публична администрация 

- Централния орган за покупки на Министерство на финансите 

- Централния орган за покупки на общините 

- Централния орган за покупки на сектор „Здравеопазване“  

 

Състояние на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“  

Службите за вътрешен одит от публичния сектор  

Закон за администрацията 

Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 

имущество 

Закон за управление на ресурсите от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

ПМС № 792 от 17.12.2013 относно определяне на органите, отговарящи за управлението, 

контрола, координацията и одита на ЕСИФ и други инструменти и инициативи за периода 

2014-2020 г. (заедно с последвалите изменения) 

Годишни доклади на АОП за 2016 и 2017 г. 
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Годишни доклади на АДФИ за 2016 и 2017 г.  

Годишен доклад на СПРБ за 2017 г. 

Годишен доклад на КЗК за 2017 г. 

Практическо ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените 

поръчки (2017 г.), Агенция по обществени поръчки 

Доклад за състоянието на системата за обжалване на обществени поръчки, Агенция по 

обществени поръчки, 2016 г. 

 

Доклади и изследвания на ЕС и ОИСР: 

Стратегия на EК за развитие на сектора на обществените поръчки, 2017 г. 

Европейски семестър 2017 г. - Доклад за България  

Европейски семестър 2018 г. - Доклад за България  

Препоръки на Съвета относно Националната програма за реформи за 2017 г. 

Препоръка на Съвета относно Националната програма за реформи на България от 2018 г. и 

изготвяне на становище на Съвета относно Програмата за конвергенция  от 2018 г. 

Наблюдения на ЕК относно Споразумението за партньорство с България 

Доклад относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка за 

2017 г. (доклади от януари и ноември 2017 г. и 2018 г.) 

Резюме на Споразумението за партньорство и Плана за действие  (2014 г.) 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 

г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони и Европейския Фонд за морско дело и рибарство и за 

определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и 

рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета 

Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. 

относно Фонда за европейска помощ за най-нуждаещите се лица, допълнително изменен и 

допълнен 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 

октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и 

за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета 
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Борба с корупцията: от ангажименти към действия. Обърканата борба с корупцията в 

България и необходимостта от проява на амбиция от страна на институциите на ЕС 

(възложено от групата на Зелените/Европейски свободен алианс в Европейския 

парламент) (2018 г.) 

Доклад с резултатите от Индекса на ЕС за единния пазар  

Индикатори за обществени поръчки 2015 г. - Генерална дирекция „Вътрешен пазар, 

промишленост, предприемачество и МСП“ (DG GROW), Отдел G4 - Иновационни и 

електронни обществени поръчки 

България: Профил на страната - Обществени поръчки - Проучване на административния 

капацитет в ЕС (2016 г.) 

Директиви на ЕК относно обществените поръчки, 2016 г. 

Работен документ на службите на Комисията, Годишен преглед на изпълнението на 

обществените поръчки през 2013 г. 

Европейска комисия, Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“ (2013 г.), 

Обществените поръчки в Европа, разходи и ефективност 

Европейска комисия, Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ (2016 г.), 

Проверка на административния капацитет, системи и практики в целия ЕС, за да се 

гарантира съответствието и качеството на обществените поръчки, използващи средства от 

европейските структурни и инвестиционни фондове 

Европейска комисия (2007), Ръководство за работа с иновативни решения в областта на 

обществените поръчки - 10 елемента на добра практика 

Работна група 4 (TG4). Доклад на Работна група 4: Разходи за жизнения цикъл в 

строителството, Европейска комисия 

Формуляр за добра практика на Европейската комисия относно публикуването на 

годишния план за обществени поръчки 

ЕК (2017 г.), Стратегически обществени поръчки 

Оценка на ОИСР на обучението в сектора на обществените поръчки (2016 г.) 

Наръчник на ОИСР във връзка с цялостната нормативна среда в областта на обществените 

поръчки в България (2016 г.) 

Препоръка на Съвета на ОИСР относно обществените поръчки (2015 г.) 

Принципи на ОИСР за повишаване на почтеността при обществените поръчки (2009 г.) 
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Други източници: 

Индекс на световната конкурентоспособност 2015-2016 г. 

Орган на Румъния за разглеждане на жалби, CNSC, Годишен доклад, 2016 г. 

Информационна бележка „Европейски стандарт за почтеност и отчетност“ (Шведски 

институт за стандартизация) (2018 г.) 

„Трансперънси Интернешънъл“ България, Наръчник „Индикатори за прозрачност и 

почтеност при процедури за възлагане на обществени поръчки“, София, 2013 г. 

Черен списък на обществените поръчки [интерактивен], „Трансперънси Интернешънъл“, 

2013 г. 

Индекс за възприемане на корупцията, 2017 г., „Трансперънси интернешънъл“ 

Борба с корупцията - от ангажименти към действия (2018 г.) (Група на Зелените/ 

Европейски свободен алианс) 

Овладяване на държавата  – Противодействие на административната и политическата 

корупция в България (ЦИД) (2016 г.) 

www.bivol.bg 

http://www.oop.ime.bg/ 

http://integrity.transparency.bg/en/ 
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