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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 19, ал. 2, т. 12 от Закона за
обществените поръчки. Той съдържа резултатите от дейността на Агенцията по
обществени поръчки (АОП) и данни за съществените показатели, характеризиращи
системата на обществените поръчки в България през 2009 г.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Система на обществените поръчки
Агенцията по обществени поръчки е част от всеобхватна система, представляваща
комплекс от обществени отношения, които възникват във връзка с подготовката,
провеждането,
възлагането,
обжалването,
контрола
и
методологията
на
обществените поръчки. Особеност на тази система е, че тя не е затворена и начинът,
по който функционира е зависим от качеството и добрата работа на други системи.
Това е обосновано от два основни фактора:
На първо място, обществените поръчки са изключително разнообразни като предмет
- Общият терминологичен речник предлага над 8 000 възможни наименования на
поръчки в областта на строителството, доставките и услугите. Това означава, че при
възлагането и изпълнението им намират приложение множество различни
нормативни актове и допълнителни изисквания, за които възложители, участници и
изпълнители трябва да държат сметка.
На второ място, системата на обществените поръчки е непосредствено свързана с
европейските директиви и регламенти, които като страна членка на Европейския
съюз (ЕС) сме задължени да съблюдаване.
Това води към заключението, че резултатите от действието на системата трябва да
се разглеждат в контекста на икономическата среда, общото състояние на правната
уредба в страната и ангажиментите, които България е поела в рамките на ЕС. Тези
резултати се повлияват и от политиката, която провежда държавата в области като
инфраструктурното строителство, отбраната, сигурността, здравеопазването,
образованието и др. Свързаните с тях дейности се реализират чрез възлагане на
обществени поръчки, посредством които се регулира значителен обем от отношения
между разнообразни субекти.
От своя страна, системата на обществените поръчки е от съществено значение за
управлението на бюджетните средства. Нейното правилно функциониране влияе
пряко върху ефективността на разходите на държавата. Конкретните показатели,
които я характеризират са основание за предприемане на действия, преследващи
определен резултат.
На схемата по-долу е представена съвкупността от органи и лица, с непосредствено
значение за провежданите процедури и възлаганите договори.
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От схемата е видна ролята на Агенцията по обществени поръчки като централно
поставен участник, практически свързан с всички останали органи и субекти. Тя е
фактор за реализирането на пълноценна политика в областта на обществените
поръчки, посредством вменените й функции. Тяхната реализация обаче налага и
постигането на тясно взаимодействие и еднопосочност в действията със следните
институции:



Сметна палата на Република България (СП) - орган за контрол върху
дейността на възложителите, разходващи бюджетни средства;



Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) - орган, чрез който се
реализира административно-наказателната отговорност по Закона за
обществените поръчки;



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



Върховен административен съд (ВАС) – съдебен орган, пред който се
обжалват процедурите за обществени поръчки на втора инстанция.

От своя страна компетентните органи, както и останалите субекти, са носители на
съответните
задължения
и
отговорности,
предвидени
в
националното
законодателство по обществени поръчки, което включва:






Закон за обществените поръчки (ЗОП);
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП);
Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП);
Наредба за възлагане на специални обществени поръчки (НВСОП);
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Наредба за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за
обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от
европейските фондове



Наредба за провеждане на
инвестиционното проектиране.

конкурси

в

устройственото

планиране

и

Към нормативната уредба следва да се причислят и намиращите пряко приложение
регламенти на Европейската комисия, посредством които се определят приложимите
прагове за възлагане на обществени поръчки, стандартните формуляри за
публикуване на обявления и информация, и Общия терминологичен речник, свързан
с обществените поръчки.

Агенция по обществени поръчки – функции и правомощия
Агенцията по обществени поръчки е създадена с Постановление на Министерския
съвет №56 от 12.03.2004 г. като юридическо лице, със статут на изпълнителна
агенция към министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Създаването й е
акт, с който за първи път в България се установява самостоятелна административна
структура, с ясно очертани правомощия в системата на обществените поръчки.
АОП се ръководи и представлява от изпълнителен директор, назначен от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, след съгласуване с министърпредседателя. Основните функции на ръководителя на агенцията са регламентирани
в чл. 19, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и са детайлно развити в
на
правомощията
си
Устройствения
й
правилник.
При
осъществяване
изпълнителният директор се подпомага от администрация, която е обща и
специализирана според изпълняваните дейности.
Обща администрация



Дирекция "Финансово-стопанска административно-правна и информационна
дейност" - осъществява финансово-счетоводната и отчетната дейност на
агенцията, осигурява изпълнението на бюджета и осъществява предварителен
контрол за законосъобразност при разходването на бюджетните средствa,
осигурява технически дейността на изпълнителния директор и на
специализираната администрация, както и дейностите по административно
обслужване на гражданите и юридическите лица.

Специализирана администрация



Дирекция "Методология, анализ и контрол на обществените поръчки" –
подготвя методически указания, обобщава и анализира практиката по
прилагането на Закона за обществените поръчки, участва в разработването
на проекти на нормативни актове, осъществява предварителен контрол,
участва в работните групи и заседанията на Консултативния комитет по
обществени поръчки към Европейската комисия.



Дирекция "Регистър и мониторинг на обществените поръчки" - изгражда и
поддържа Регистър на обществените поръчки и интернет страницата на АОП,
осъществява мониторинг на информацията, подлежаща на вписване в РОП,
изследва и въвежда най-добрите практики при възлагането на електронни
обществени поръчки.
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В графичен вид структурата на агенцията и съставните й елементи до ниво отдел
могат се проследят нагледно посредством представената схема:

Служител по сигурността
на информацията

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

ДИРЕКЦИЯ
Финансово-стопанска,
административно-правна и
информационна дейност

ДИРЕКЦИЯ
Методология, анализ и
контрол на обществените
поръчки

ДИРЕКЦИЯ
Регистър и мониторинг на
обществените поръчки

ОТДЕЛ
Методология, анализ и
законодателство

ОТДЕЛ
Мониторинг на
обществените поръчки

ОТДЕЛ
Предварителен контрол

ОТДЕЛ
Информационно
обслужване на РОП

С така утвърдената структура се цели изпълнение на регламентираните в
законодателството правомощия, които могат да бъдат обобщени в следните основни
групи:




Развитие на законодателството.






Упражняване на предварителен контрол по прилагане на законодателството.

Предоставяне на методология, техническо подпомагане на субектите на
обществени поръчки и популяризиране на добрите практики.

Провеждане и участие в обучителни мероприятия.
Осигуряване спазването на принципите за публичност и прозрачност.
Реализиране на вътрешно и международно сътрудничество.

В изпълнение на функциите си, агенцията разработва основните приоритетни
направления, съответните дейности за тяхното реализиране, конкретни срокове и
очаквани резултати.
Целите на агенцията за 2009 г. обхващат:





Актуализиране на нормативната уредба в областта на обществените поръчки.



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

Утвърждаване на единна практика за възлагане на обществени поръчки.
Контрол върху обществените поръчки с акцент развитие на предварителния
контрол.
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През посочения период развитието на агенцията се подкрепя и от проекта “Добри
практики и ефективно партньорство в областта на обществените поръчки”,
осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен
капацитет”.
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ПОСРЕДСТВОМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ И
ЗАДАЧИТЕ

Актуализиране на нормативната уредба в областта на обществените
поръчки
В изпълнение на произтичащите от закона функции, през 2009 г. в АОП е
изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
обществените поръчки (ЗИДЗОП). Проектът е разработен във връзка с
необходимостта от оптимизиране на предварителния контрол върху
процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани напълно или частично
със средства от европейските фондове. Законът за изменение и допълнение на ЗОП
е обнародван в ДВ, бр. 24 от 31 март 2009г. Предвидените изменения са в две
насоки. На първо място - разширяване кръга на програмите, финансирани от
европейските фондове и на второ – уточняване на процедурите, които подлежат на
предварителен контрол. Разширен е обхватът на предварителния контрол, без да се
засяга неговата цел – създаване на предпоставки за законосъобразно възлагане на
обществени поръчки при спазване правилата за отпускане на финансови средства и
в съответствие с условията, при които е одобрен проектът.
През същия период, на основание чл. 20а, ал. 9 от ЗОП, е изготвена и Наредбата за
осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки,
финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове.
Наредбата е приета с ПМС № 96 от 23.04.2009 г. Чрез нея се уреждат редът и
условията за осъществяване на предварителния контрол, в т.ч. взаимодействието
между АОП и Управляващите органи на Оперативни програми или Междинните
звена.
През 2009 г. АОП е предоставила становища по следните проекти на нормативни
актове:





проект на Наредба за възлагане на специални обществени поръчки;
законопроект за публично-частно партньорство;
проект на решение на МС за изменение на Решение на МС №835 от 2006 г за
утвърждаване на Списък на стоките, услугите и строителството, чието
производство или извършване се възлага на специализираните предприятия и
кооперации на лица с увреждания по реда на ЗОП.

През изминалата година важна част от дейността е насочена към въвеждане в
българското законодателство на изискванията на Директива 2007/66/ЕО от 11
декември 2007 година на Европейския парламент и на Съвета, за изменение на
директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността
на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки.
Предметният обхват на директивата се отнася до реда за обжалване на процедурите
за възлагане на обществени поръчки. Като отчита недостатъците на националните
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системи за преразглеждане решенията на възложителите в страните – членки,
директивата въвежда изисквания, насочени към създаване на гаранции за спазване
на законодателството, както и предотвратяване сключването и изпълнението на
незаконосъобразни договори. Чрез нея се цели постигане на ефективност и бързина
при решаване на спорове за отстраняване на нарушенията на законодателството в
областта.
Следва да се отбележи, че в българската система за обжалване, на по-ранен етап,
бяха въведени някои от изискванията на директивата За пълно синхронизиране с
правото на общността обаче, е необходимо в ЗОП да се въведат и останалите такива,
като особено внимание заслужават тези, които се отнасят до уреждане на нови и
специфични основания за недействителност на договорите за обществени поръчки,
сключени при сериозни нарушения на задължителните срокове за изчакване,
случаите на неоснователно прилагане на договаряне без обявление или на
изключенията от приложното поле на ЗОП.
Тези обстоятелства налагат изготвяне на проект на Закон за изменение и
допълнение на ЗОП, чрез който да се възприемат всички задължителни изисквания
на директивата. В хода на работата са разработени четири варианта на
законопроекта, съдържащи различни решения. Като допълнение, проектът включва
промени и в други разпоредби на закона, с оглед прецизиране на нормативната
уредба, улесняване практиката по прилагане и повишаване ефективността на
провежданите процедури.
Фактическото реализиране на този проект ще се осъществи през 2010 г.

Развитие на добри практики
обществените поръчки

и

партньорство

в

областта

на

Методология
Оказването на методическа помощ на всички субекти в процеса на
възлагане на обществени поръчки е една от най-важните функции на
агенцията от създаването й. Целтта на тази функция е да улесни правоприлагането,
да способства за унифициране на практиката, така че да се осигури спазване на
основните принципи на законодателството в областта. Функцията се реализира в
следните основни форми:
Отговори на писмени запитвания
Централно място сред способите за оказване на методическа помощ е
предоставянето на указания чрез отговори на писмени запитвания. За периода
01.01.-31.12.2009 г., от агенцията е отговорено на над 300 писмa съдържащи
въпроси по прилагане разпоредбите на закона и подзаконовите нормативни актове.,
Прегледът им показва, че най-многобройни са въпросите, задавани от кметовете на
общини, следвани от администрацията на изпълнителната власт, болничните
заведения и секторните възложители. Не са редки и случаите на запитвания от
кандидати, участници и изпълнители на обществени поръчки, както и от други
специалисти, работещи в областта – консултанти, експерти и др. Въз основа на
данните може да се направи обоснован извод, че за методическа помощ по
конкретни въпроси към агенцията се обръщат основно възложителите. По отношение
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естеството на поставяните въпроси се запазва тенденцията за увеличаване
сложността на запитаванията. Все по-често са застъпени въпроси, свързани със
сключените договори за обществени поръчки, като възможностите за изменението
им, различни аспекти на изпълнението и прекратяването. Увеличават се и
въпросите, свързани с процедури за възлагане на поръчки, чрез които се разходват
средства от европейските фондове.
Преки консултации
През 2009 г. е повишен значително интересът към провеждане на консултации, на
които заинтересованите лица получават непосредствена методическа помощ по
конкретни въпроси, свързани с прилагане на нормативната уредба по обществени
поръчки. Тази форма на подпомагане е приложима при особено сложни казуси,
когато е трудно чрез писмена кореспонденция да се обсъдят комплексно всички
относими към случая факти и обстоятелства.
В рамките на отчетния период в агенцията са проведени 53 консултации, като найчесто техни инициатори са общините, следвани от министерствата. Обект на найголям интерес у възложителите и на най-много дискусии са били измененията в
нормативната уредба и по-специално въвеждането на някои забрани (напр.
смесването на критериите за подбор с показателите за оценка на офертите, когато
критерият е “икономически най-изгодна оферта”), както и законосъобразното
прилагане на основанията за договаряне.
“Гореща” телефонна линия
Поддържаните от агенцията горещи телефонни линии са едно от основните средства
за оказване на методическа помощ. Предоставени са две независими линии – за
консултации по прилагане на законодателството и за въпроси, свързани с работата с
образците и приложния софтуер за тяхното попълване.
За 2009 г. са регистрирани общо 6930 обаждания, 3307 от които с искане за
методически и 3623 за практически указания. Данните показват, че наймногобройни са запитванията, постъпващи от общините. В повечето случаи в
рамките на едно обаждане се обсъждат по няколко въпроса.
Горещата линия е бърз способ за решаване на възникнали проблеми, поради което е
често използвано средство за получаване на указания. Прави впечатление, че
данните за 2007 и 2008 г. са сходни. През 2009 г. популярността й обаче е
нараснала и броят на обажданията значително се е повишил. Тази динамика може да
се проследи на следната диаграма:
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Публикации на интернет страницата на агенцията
На интернет страницата на агенцията се публикуват методически указания свързани
с най-често задавани въпроси по прилагането на закона. През настоящата година
има седем такива публикации.
Две от методическите указания са свързани с новите функции на агенцията по
осъществявания предварителен контрол. Практиката от провеждането на контрола
през първите няколко месеца даде възможност да се обобщят най-често допусканите
нарушения и грешки и да се подготвят указания към възложителите с цел
правилното разбиране и прилагане на закона. Първото указание е свързано с
прилагане на процедурата “договаряне без обявление” на основание чл. 90, ал. 1 от
ЗОП. Второто касае проектите на документации за участие в процедури за възлагане
на обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове.
Практическо ръководство по обществени поръчки
През м. юни 2009 г. излиза от печат “Практическо ръководство по обществени
поръчки”. Предлаганата разработка съдържа три части. В първата са представени
кратки, практически ориентирани разработки, които имат за цел да подпомогнат
работата на лицата, ангажирани с провеждане на процедурите. Във втората част
могат да се намерят схеми и диаграми, разработени от експерти на агенцията и
онагледяващи процесите на възлагане. Целта им е да спомогнат за по-правилното
разбиране на материята като цяло. Предимството е, че могат да се използват и като
самостоятелни помощни материали, които представят в обобщен вид изисквания,
съдържащи се на различни места в нормативната уредба. В третата част е
представена една от най-пълните разработки, посветена на начина, по който следва
да са структурирани вътрешните правила на възложителите, свързани с
организацията и планирането на обществените поръчки.
Организиране и провеждане на обучения
И през 2009 г. Агенцията по обществени поръчки посреща нуждите от
обучения на различни категории субекти на обществени поръчки, като
организира или участва съвместно с други институции в реализиране на множество
събития с подобна насоченост. Част от тези обучения имат за цел разясняване на
новите моменти в законодателството в областта на обществените поръчки, други - да
запознаят експерти от различни ведомства с важни практически аспекти от
прилагането на нормативната уредба, трети – да подпомогнат оперативната дейност
на служителите, пряко ангажирани с възлагането на обществени поръчки.
Предвид важността на въпросите, свързани с ефективното управление на средствата
от европейските фондове, още в началото на годината АОП се отзова на поканата на
Министерството на финансите и осигури участието на петима лектори в семинар,
посветен на практическото прилагане на правилата за възлагане в европейски
контекст. Това събитие спомогна както за повишаване квалификацията на служители
на управляващи органи и междинни звена, така и за обмен на добри практики между
основни структури в системата.
Измененията в нормативната уредба, в сила от 1 януари 2009 г., са представени на
следните семинари:
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“Нормативна уредба в областта на обществените поръчки – нови моменти и
практическо прилагане” – гр. Хасково, целева аудитория – общински
администрации;



“Нормативна уредба в България в областта на обществените поръчки – нови
моменти и практическо прилагане. Унгарският опит при възлагане на
обществените поръчки, финансирани с европейски средства.” – гр. Трявна,
целева аудитория – централни администрации;



“Нормативна уредба в областта на обществените поръчки – нови моменти и
практическо прилагане” - гр. Сандански.

АОП се включи и в семинар, реализиран от Бюрото за техническа помощ и обмен на
информация към Европейската комисия (TAIEX) и Община Плевен. В рамките на
събитието, експерт на агенцията участва в практическо обучение, посветено на
прилагането на ЗОП и целящо повишаване на знанията и уменията на общински
служители, ангажирани с възлагането на обществени поръчки.
Практическото прилагане на ЗОП е акцентът и на серия от три семинара,
организирани съвместно от Института по публична администрация и европейска
интеграция и АОП. На тях лектори от агенцията запознават служители от
централната и местна администрация с важни моменти от прилагането на
нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Специално внимание е
отделено на изводите от упражнявания от АОП предварителен контрол, с цел
избягване на бъдещи грешки и слабости при провеждане на процедури.
При реализиране на обученията в рамките на 2009 г., АОП продължава успешното си
сътрудничество с институции от законодателната и изпълнителната власт. Лекторите
на агенцията представят институцията на високо ниво в рамките на следните
събития:



“Обучение на служители от администрацията на Народно Събрание на
Република България, относно новите моменти в нормативната уредба в
областта на обществените поръчки и практически аспекти, свързани с
възлагането им”, организиран от Народното събрание на Република България



Семинар на тема “Актуални проблеми по приложението на Закона за
обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове – теория и
практика”, организиран от Върховния касационен съд

Лектори от АОП са канени за участие и в много други семинари и обучения,
организирани от публични и бизнес организации. Макар че търсенето далеч
надхвърля възможностите на лимитирания личен състав, са полагани усилия за
осигуряване на участници от страна на агенцията. Служители на АОП участват като
лектори в рамките на семинари, организирани от институции като Университета за
национално и световно стопанство, Съюза на юристите и др., и получават признание
за демонстрираната от тях висока професионална компетентност.
През изминалата година продължава практиката, в учебната зала на АОП да се
организират практически обучения, подобряващи уменията за работа с Портала на
обществените поръчки, специализирания софтуер “Редактор на форми”, както и с
TED - онлайн версията на „Приложение на Официален вестник на Европейския
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съюз“, посветен на европейски обществени поръчки. В тази категория попадат
следните събития:



Обучение на тема “Практически умения при работа със специализирания
софтуер Редактор на форми и Портала за обществени поръчки”, организирано
за нуждите на служители на „Български пощи” ЕАД



Обучение на тема “Добри практики и допускани нарушения в областта на
обществените поръчки. Практически умения при работа със специализирания
софтуер „Редактор на форми” и Портала за обществени поръчки”,
организирано за нуждите на служителите на Националната агенция за
приходите

Равносметката за изминалата 2009 г. е над 15 обучения, реализирани самостоятелно
от АОП или съвместно с други институции и над 600 обучени лица от широк спектър
субекти от публичния и частния сектор. Тези данни не просто отразяват доброто
професионално равнище на личния състав на АОП, но и разкриват значим потенциал
за бъдещо развитие при реализиране на тези правомощия.
Зелени обществени поръчки
В съответствие с политиката на Европейския съюз за устойчиво развитие и
възлагане на обществени поръчки с екологични изисквания, през 2009 г. АОП
реализира активна дейност за популяризиране на зелените обществени поръчки подход, при който се избират стоки и услуги, съобразени с опазването на околната
среда. Възлагането на зелени обществени поръчки може да се дефинира като
“процедура, чрез която публичните органи се стремят да получат продукти, услуги и
строителни работи с намалено вредно въздействие върху околната среда през целия
им жизнен цикъл, вместо продукти, услуги и строителни работи със същата основна
функция, които иначе биха били предоставяни”.
Чрез насърчаване на зелените обществени поръчки се спестяват материали и
енергия, намаляват се разходите за средства, като се отчита целият жизнен цикъл
на продуктите, създават се реални стимули за разработване на екологични
технологии (особено при обществени поръчки, свързани с компютри, енергийно
ефективни сгради, обществен транспорт и др.), редуцират се отпадъците и
замърсяването.
Агенцията по обществени поръчки активно участва в инициативите на Европейската
комисия, целящи насърчаване на зелените обществени поръчки. Една от тези
инициативи е широкообхватен проект на Главна дирекция „Околна среда” на ЕК,
предназначен за експерти на държавите-членки от водещите национални институции
в областта на зелените обществени поръчки. Проектът се реализира от Учебния
център на Международната организация на труда в гр. Торино, Италия. След
проведеното обучение на участващите български експерти, е поет ангажимент за
провеждането на национална конференция, която да повиши познаваемостта за
зелените обществени поръчки.
Такава конференция е проведена на 17.11.2009 г. под мотото „Да осъществим
промяната”. Основен организатор на събитието е Агенцията по обществени поръчки.
Тази първа национална проява, фокусирана върху зелените поръчки, предизвиква
широк интерес - над 90 възложители от централната администрация, представители

11

Агенция по обществени поръчки

Годишен доклад 2009

на бизнеса, публичноправните организации и масмедиите участват в събитието.
Представители на ГД „Околна среда” и на Учебния център на Международната
организация на труда представят на присъстващите как зелените поръчки
допринасят за защитата на околната среда и съдействат за развитие на иновациите.
Основите тематични модули са концентрирани върху правната рамка и
инструментариума за зелени обществени поръчки, текущите инициативи на ЕС в тази
област и съществуващите добри практики. Установеният диалог между
заинтересованите субекти в сферата на зелените обществени поръчки е ясна
индикация, че посланията на конференцията са чути и споделени от нейните
участници.
В подкрепа на инициативата за популяризиране сред широк кръг лица на
политиките на Европейския съюз в областта на зелените поръчки, на Портала за
обществени поръчки е публикувано изданието на Европейската комисия „Купувайте,
като се съобразявате с околната среда”.
Бъдещите дейности в посока насърчаване на зелените поръчки включват
разработването на насоки, които да насърчават възложителите за покупката на
енергийно ефективни продукти. Агенцията ще популяризира подетата инициатива и
чрез организиране и участие в семинари, на които ще се разяснява правната рамка
за възлагане на зелени поръчки. АОП ще съдейства в сферата на своята
компетентност при предстояща координация между националните ведомства,
отговорни за осъществяване на политиката на зелените поръчки, с цел създаване на
първия Национален план за действие в тази област.
Контрол върху обществените поръчки
С оглед ограничаване случаите на незаконосъобразно и непрозрачно
разходване на публичните средства, с направените законови промени, в
сила от 01.01.2009 г., са разширени правомощията на изпълнителния директор на
АОП. На агенцията е възложено извършването на предварителен контрол върху найзначимите процедури за обществени поръчки, финансирани със средства от
Европейските фондове, и върху процедурите на договаряне без обявление, открити
от възложители по чл. 7, т. 1-4 ЗОП.
Предварителен контрол върху обществени
средства от Европейските фондове

поръчки,

финансирани

със

С приемането на България в Европейския съюз обемът на средствата, разходвани
чрез обществени поръчки, съществено нарасна. Справка в Регистъра на
обществените поръчки показва, че през последните три години 2007-2009 г. броят
на обявените процедури, които имат европейско финансиране заема значителен дял.
През 2007 г. те са били 380, през 2008 г. са вече 1081, а през отчетната 2009 г. 707 от всички обявени процедури. Това поставя на дневен ред необходимостта от
по-висока степен на взаимодействие между агенцията и Управляващите органи и
Междинни звена по Оперативните програми, така че да се предотвратят
недобросъвестните прояви на възложителите и да се гарантира законосъобразност
при провеждането на процедурите.
Националното законодателство в областта на обществените поръчки е приведено в
съответствие с европейското в тази област, така че действащата правна рамка дава
добра основа за правилно разходване на средствата, предоставени от Европейския
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съюз. Правилата са ясни, прозрачни и подробно разписани, но за постигането на
добри резултати е необходимо те да се познават задълбочено и да се следват
стриктно. В тази връзка, с промените в ЗОП, в сила от 01.01.2009 г., към органите
осъществяващи контрол върху усвояването на средствата от Европейските фондове
се присъединява и АОП. Агенцията е ангажирана в осъществявания от
Управляващите органи на Оперативни програми предварителен контрол на
обществените поръчки, финансирани със средства от Европейските фондове, като
участието й се свежда до осигуряване спазването на законодателството в областта
на обществените поръчки при подготовката на документация за провеждане на
процедурата. Проверката от агенцията е задължителна, когато процедурата се
провежда в изпълнение на проект, одобрен за финансиране със средства от
Европейските фондове и отговаря на определените в закона условия. Контролът е
фокусиран върху процедури, посредством които се възлагат договори на висока
стойност и при които са засегнати интересите на широк кръг лица.
Приносът на АОП в предварителния контрол на процедурите, чиито договори са
финансирани от Европейските фондове се изразява в предоставянето на специални
знания в областта на обществените поръчки. Като специализиран орган, който
предоставя методически указания, агенцията изготвя доклад за съответствието на
документите за откриване на процедурата с изискванията на законодателството.
През отчетната 2009 г. в АОП са постъпили 75 проекта на документации, като в 46 от
случаите е осъществен предварителен контрол. В останалите той не е реализиран,
тъй като стойността на обявените процедури за възлагане на обществени поръчки е
под установените прагове, процедурите вече са открити или проектите са одобрени
за финансиране преди влизането в сила на тази законова промяна.
От гледна точка на обекта на обществената поръчка, половината от проверените
процедури са за “услуги”, следвани от тези за “строителство”, а с най-малък дял са
процедурите за “доставки”.

35%

строителство
достав ки

52%

услуги
13%

Видно от представеното по-долу графично разпределение според финансиращата
програма, най-голям е броят на проверените документации за обществени поръчки
по проекти, финансирани от Оперативна програма “Регионално развитие”, следвани
от проекти, спечелени по Оперативна програма “Околна среда” и по Оперативна
програма “Транспорт”.
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Първата година от изпълнението на функцията по предварителен контрол
потвърждава назрялата потребност от неговото въвеждане. Важно е да се отбележи,
че по нито един от проверените проекти на документации не е изразено становище
за пълната му законосъобразност. Във всички случаи са установени пропуски и
несъответствия със ЗОП, поради което са отправени и необходимите за тяхното
отстраняване препоръки. Налага се изводът, че процедурите се подготвят, като се
допускат редица грешки в нарушение на отделни разпоредби на законодателството,
което на практика опорочава идеята за възлагане на обществената поръчка в
съответствие с основните принципи на закона и поставя конкурентите в
неравностойна позиция. Въз основа на проверените процедури са установени и найчесто допусканите грешки. Такива са:



определяне на условия, които не са съобразени с предмета и сложността на
обществената поръчка;



смесване на изискванията за подбор на кандидатите или участниците с
показателите за оценка на подадените оферти;



включване на субективни (неизмерими) критерии за оценка на офертите.

Горното показва, че посредством предварителния контрол е въведен работещ
механизъм, чрез който се установяват слабите места в системата и се подпомагат
възложителите в процеса на подготовката на процедурите за възлагане на
обществени поръчки. Формата на контрола позволява постигане на възможно найдобра реализация на поставените цели, защото допринася за намирането на
правилния път към по-ранното отстраняване на нередностите, непълнотите и за
правилното и законосъобразно разходване на европейските средства. Основанието
за това заключение се съдържа в последващите проекти на документации, изпратени
за предварителен контрол от възложители, чиито предходни процедури са били
обект на такъв и факта, че в тях са избегнати допускани преди това грешки.
Основният ефект от предварителния контрол по този ред обаче е, че се избягва
сключване на договори, по които след това може да се наложи връщане на средства,
поради нарушения на правилата за усвояването им.

14

Агенция по обществени поръчки

Годишен доклад 2009

Резултатите дават основание да се обмислят варианти за засилване на тази
функция, като имаме основание да считаме, че осъществяването на предварителен
контрол ще окаже положителен ефект върху цялостното разбиране на процеса на
възлагане на обществени поръчки от възложителите.
Контрол върху процедури на договаряне без обявление
Провеждането на тези процедури се характеризира с правила, при които най-слабо
са застъпени принципите на ЗОП. Ето защо използването им при избора на
изпълнител на обществена поръчка е регламентирано като изключение. Случаите,
при които се допуска провеждане на договаряне, са изчерпателно изброени в ЗОП и
са обвързани с наличието на конкретни обстоятелства, които следва обективно да са
възникнали към момента на откриване на процедурата.
От диаграмата по-долу е видно, че през последните години процедурите на
договаряне без обявление са значима част от пазара на обществените поръчки.

2009 г.

3036

2008 г.

837
5074

2007 г.

3652

2006 г.

2934
0

1000

2000

други процедури по ЗОП

1232

процедури на догов аряне без
обяв ление

956

833
3000

4000

5000

6000

7000

Те варират в рамките на 19-22 % от общия брой процедури, проведени по реда на
закона. В общия случай тяхното откриване е мотивирано със задоволяването на
нужди, чието реализиране не позволява провеждане на открита и достъпна за
всички стопански субекти процедура. Независимо от причината обаче, данните дават
основание за извод, че повече от 1/5 от големите сделки на възложителите се
сключват в условията на относителна прозрачност и ограничена достъпност.
Проучването на практиката на други държави-членки на ЕС показва, че процедурите
на договаряне без обявление заемат значително по-нисък относителен дял спрямо
общия брой проведени процедури. Това се възприема като сигнал за необходимост
от засилен контрол, във връзка с което, от началото на 2009 г. АОП започва да
осъществява контрол върху най-чувствителните основания за провеждане на
договаряне без обявление. Контролът е фокусиран само върху процедурите,
провеждани от възложители по чл. 7, т. 1-4 ЗОП. или т.нар. класически
възложители. Обект на контрола са мотивите на възложителя, изложени в решението
за откриване на процедурата, и приложените към тях доказателства. Проверката е
насочена към обективността на изложените причини
и тяхната обвързаност с
поставените в закона задължителни условия.
През 2009 г. са открити 268 процедури на договаряне без обявление, подлежащи на
контрол от АОП. Най-голям дял от тях са за възлагане на обществени поръчки с
обект услуги (52 %), следвани от тези за доставки (28 %) и строителство (20 %).
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Разпределението на процедурите според използваното от възложителя правно
основание е видно от следната диаграма:
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Графиката показва, че почти половината от всички процедури, подлежащи на
контрол, са открити на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 ЗОП. Законосъобразното
прилагане на тази разпоредба е обвързано с наличие на авторски или други права
на интелектуална собственост или на изключителни права придобити по силата на
закон или административен акт. Само в 41 % от проверените случаи обаче,
визираното правно основание е приложено правилно. В останалите са установени
различни слабости и пропуски в обосновката и нейното доказване.
Второ място заемат процедурите на договаряне без обявление, с които се възлага
допълнително строителство или допълнителни услуги на изпълнителя по основния
договор (чл. 90, ал. 1, т. 8 ЗОП). За основателното откриване на процедура в този
случай се изисква наличие на непредвидени обстоятелства, възникнали след
сключването на основния договор, които пораждат необходимост от допълнително
възлагане. Задължително е да са налице и още две условия - допълнителното
възлагане да не може да се раздели от предмета на основния договор или да е
съществено необходимо за неговото изпълнение, както и стойността му да не
надвишава 50 на сто от стойността на основната поръчка. Анализът на проверените
процедури, открити на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 ЗОП показва, че тази възможност
за провеждане на договаряне без обявление не се разбира добре от възложителите.
Мотив за този извод е, че след извършените проверки само в 12 % от случаите е
изразено становище за законосъобразност. В останалите са констатирани различни
слабости и несъответствия със закона, като най-грубите грешки са свързани с
опитите на възложителите да представят като непредвидени обстоятелства такива,
които са могли да планират още при възлагане на основния договор.
През отчетния период е изразено становище по 220 процедури на договаряне без
обявление. Всички становищата на агенцията относно законосъобразното
използване на процедурата са публични и свободно достъпни чрез нейната интернет
страница. В каква насока са те, дава представа следващата диаграма.
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От диаграмата е видно, че законосъобразността е безспорно доказана в по-малко от
половината проверени случаи. Само за 35 % от тях агенцията приема, че напълно
обосновано се прилага процедурата на договаряне без обявление. В другите 65 % от
случаите мотивите на възложителя и представените от него доказателства са приети
за непълни или за недостатъчни за изразяване на положително становище, или в
процедурата са констатирани различни по степен нарушения на законодателството в
областта на обществените поръчки.
В резултат от проведения контрол 32 процедури на договаряне без обявление, за
които не е изразено положително становище от АОП, са прекратени. Това означава,
че около 23% от възложителите са се съобразили със становището на агенцията,
въпреки неговия незадължителен характер. В 96 от останалите случаи, при които
законосъобразността не е безспорно доказана, е установено, че са сключени
договори. На основание чл. 50, ал. 6 ППЗОП, във връзка чл. 123, ал. 1 ЗОП, тези
процедури са изпратени до Сметната палата и Агенцията за държавна финансова
инспекция за осъществяване на последващ контрол. До края на 2009 г. са
осъществени 7 проверки на такива процедури. В 3 от тях незаконъсобразността е
потвърдена.
В резултат от проведения предварителен контрол върху процедурите на договаряне
без обявление, могат да се направят няколко основни извода:
Безспорно е, че в определени случаи провеждането на договаряне без обявление е
единствената възможност за възлагане на поръчката.
Налице е висока степен на неправилно прилагане на тази процедура, което прави
съотношението между законосъобразните процедури на договаряне без обявление и
тези, при които има основателно съмнение или е установена незаконосъобразност,
особено тревожно.
Причините за неправилното прилагане са, както явното неразбиране същността на
повече от предвидените за тази процедура основания, така и инерцията и
натрупаните пропуски и грешки при възлагането на предходни открити процедури.
Резултатите от контрола са основание за извод, че провеждането му оказва
положително въздействие върху пазара на обществените поръчки в България. Може
да се твърди, че контролът е способ за ограничаване на случаите на

17

Агенция по обществени поръчки

Годишен доклад 2009

незаконосъобразно и непрозрачно разходване на публичните средства, и на
корупционни практики.
Проявление на реалните резултати от осъществяването му обаче, се очаква през
следващата година, когато ще е видно, дали изразените от агенцията становища са
подобрили разбирането на нормативната уредба и са променили политиките при
възлагане на обществени поръчки.

Други дейности, в изпълнение функциите на агенцията
В Закона за обществените поръчки са предвидени и някои правомощия на
изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки извън коментираните
дотук функции, чрез които се цели преди всичко защита на обществения интерес. В
изпълнение на тези правомощия директорът на АОП:



сезира компетентните органи за упражняване на контрол по спазването на
закона;



при получен сигнал може да обжалва пред Комисията за защита на
конкуренцията решения за откриване на процедури, с които са одобрени
обявления, съдържащи условия или изисквания, които дават предимство или
необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки;



предявява пред съд искове за обявяване на нищожност на договори за
обществени поръчки при нарушение на закона;



следи практиката на контролните органи и на органите, отговорни за
обжалването на обществените поръчки, така че нормативната уредба
адекватно да отговори на обществените очаквания.

Жалби и сезиране на контролните органи
Подателите на сигнали до АОП предимно са лица, които имат интерес от участие в
процедурата, но тази възможност е ограничена в резултат на определени действия
на възложителя. Тези лица традиционно отправят искане за обжалване на
решението за откриване на процедурата. Друга група податели на сигнали са
кандидати или участници в дадена процедура, които са пряко заинтересовани от
резултатите от нея. През 2009 г. в агенцията са получени 125 сигнала.
Брой получени сигнали
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Сравнителният анализ на данните с предходни години показва значително и рязко
покачване на активността от страна на бизнеса, който все по-стриктно следи за
спазване на законодателството и все по-често реагира в защита на правата си.
За изпълнение на правомощията си изпълнителният директор на АОП изисква от
възложителите

на

обществени

поръчки

становище

по

твърденията

на

жалбоподателя. В 12 от случаите, след получаване на искането за становище,
възложителят е прекратил процедурата.
В резултат на получените сигнали 16 пъти изпълнителният директор на АОП е
упражнил правомощието си по чл. 19, ал. 2, т. 3 от ЗОП, като е обжалвал решението
на възложителя пред КЗК. В 10 от тези случаи, след получаване на информация за
подадената жалба от страна на АОП, възложителят е прекратил процедурата. Всички
постановени решения на КЗК са в полза на АОП, като само едно от тях е обжалвано
от възложителя пред по-висша инстанция.
В случаите, при които е преценено, че твърденията в сигнала са неоснователни или
когато не са налице достатъчно данни за извършено нарушение, е изготвен отговор
до жалбоподателя. Ако изложените факти водят до заключение за нарушение на
закона, но не са налице условия за прилагане на правомощието по чл. 19, ал. 2, т. 3
ЗОП, сигналите са препратени към АДФИ за извършване на проверка. Такива са 27
от постъпилите сигнали. В повечето случаи се изготвя и становище до възложителя
съдържащо съответните препоръки.
Освен на база получените сигнали, за проверка от контролните органи са изпратени
и 278 процедури, за които е установено, че са обявени и проведени при облекчения
режим на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, но стойността на
сключените договори без ДДС надхвърля праговете на наредбата.
От

своя

страна,

в

съответствие

с

разпоредбите

на

закона

и

действащите

споразумения между институциите, АДФИ и Сметната палата изпращат в агенцията
данни за резултатите от осъществения от тях контрол. През 2009 г. са постъпили
общо 426 доклада за извършени инспекции и одити, които съдържат информация по
отношение на областите и разпоредбите, които най-често са обект на умишлено или
неволно неправомерно поведение от страна на възложителите. Данните от докладите
дават представа за това, на кои етапи при провеждане на процедурите се отчитат
най-много слабости. Анализът им показва, че най-често нарушения се допускат на
началния и крайния етап. В обобщен план, нарушенията могат да се представят,
както следва:







разделяне на поръчки;
непълнота на обявлението и/или документацията;
нарушения при освобождаването на гаранциите;
непредставяне на задължителните документи при сключване на договора;
неизпращане на информация за сключен договор;

Не са рядкост и случаите на неправомерна промяна на сключен договор.
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Видно от характера на нарушените разпоредби, наред с техническите пропуски,
възложителите допускат и съществени грешки, свързани с избора на процедура и
неправилно боравене със стойностните прагове, което би могло да е знак, както за
недобросъвестно отношение, така и за непознаване на законодателството.
Проучването на тези практики е полезно за формиране на правилна преценка по
отношение на дейностите свързани с провеждане на обучения и предприемане на
мерки за оптимизиране на нормативната уредба в съответните области.
Практика на КЗК и ВАС
Една от най-важните системи, гарантиращи защита на обществения интерес, се
явява тази за обжалване действията и бездействията на възложителите. Посредством
системата за обжалване е осигурена реална възможност за всеки кандидат или
участник да потърси защита на законните си интереси и по този начин в най-висока
степен е въведено правото за контрол от страна на обществото върху действията на
възложителите. Предвид това, от съществено значение е да се гарантира правилното
й изграждане и ефективно функциониране.
АОП има ангажимент да наблюдава резултатите от действието на системата за
обжалване. От нея се очаква да предлага адекватни мерки и проекти за
подобряването й, включително да гарантира, че предвидения в приложимите
европейски директиви ред е проучен и предложен за въвеждане в националното
законодателство. В този план данните за обжалваните процедури са важни с оглед
правилно насочване на усилията към определени области, нуждаещи се от
подобряване.
Съгласно действащото в България законодателство, всяко решение, действие или
бездействие на възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка до
сключването на договора или на рамковото споразумение подлежи на обжалване,
относно неговата законосъобразност, пред Комисията за защита на конкуренцията.
Решенията и определенията на Комисията подлежат на обжалване пред тричленен
състав на Върховния административен съд, като решението на съда е окончателно.
Според данни от публичния регистър на КЗК, за 2009 г. са образувани производства
по 783 жалби, което е малко над 10 % от обявените процедури. От тях решенията,
доказващи неправомерно поведение на възложителите са около 2,8 %, спрямо
общия брой на обявените процедури.
През 2009 г., на основание чл. 5, ал. 1, т. 14 от ППЗОП, в АОП са постъпили 58 бр.
копия от влезли в сила определения и решения на ВАС, постановени при обжалване
на актове на КЗК. От тях е видно, че в 54 от случаите ВАС е оставил в сила
определението или решението на КЗК. В сравнителен план данните за обжалваните
процедури през последните години изглеждат по следния начин:
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2007 Г.
Брой проведени
процедури

2008 Г.

2009 Г.

10 610

*

13 362

*

7 807

*

Допуснати жалби

523

4.93%

652

4.88%

783

10.04%

Решения в полза на
възложителя

220

2.07%

520

3.89%

566

7.25%

Уважени жалби

303

2.86%

132

0.99%

217

2.78%

35

0.33%

20

0.15%

19

0.24%

Наложени временни
мерки

* процент спрямо общия брой процедури

Тези данни дават основание за формулиране на следните по-важни изводи:
Системата за обжалване става все по-популярен способ за реализиране правата на
гражданите. В условията на обща икономическа криза, конкурентната борба за
спечелване на обществени поръчки се изостря. Бизнесът показва все по-малка
търпимост към нарушенията при възлагане на обществени поръчки и атакува все поголям брой от тях. Последното е индикатор и за по-добро познаване на механизмите,
посредством които може да се реагира при несъгласие с действията на
възложителите. Тенденцията за неналагане на временни мерки се запазва. Това
показва, че този ефективен инструмент не се използва в нужната степен. В
относителен план, процентът на уважените жалби се връща като стойност на нивото
от 2007 г., след сериозен спад през 2008 година, когато е отбелязан абсолютен
максимум на обявените поръчки. Т.е., както е отбелязано по-горе, с намаляването на
процедурите се наблюдава по-активна реакция спрямо всяка слабост.
Предвид очакваната цялостна актуализация на системата за обжалване, ще
представлява интерес проследяването на резултатите, които ще са налице в края на
2010 г.

Публичност
и
прозрачност
на
информацията,
възлагането на обществени поръчки

свързана

с

Поддържане на Регистъра на обществените поръчки (РОП)
Една от основните функции на агенцията е поддържането на Регистъра на
обществените поръчки. Това е електронна база от данни, съдържаща
пълната информация за всички обявени обществени поръчки и резултатите от
проведените процедури, включително сключените договори. Регистърът на
обществените поръчки е основен инструмент за гарантиране спазването на
принципите за публичност и прозрачност, които осигуряват условията за лоялна и
честна конкуренция при възлагане на обществените поръчки. Достъпът до него е
безплатен и се осъществява посредством Портала за обществени поръчки.
Регистърът използва различни образци на документи, в зависимост от нормативния
акт, по който се възлага обществената поръчка и нейната стойност. За тяхното
попълване е разработен специализиран софтуерен продукт “Редактор на форми”.
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Предвидена е възможност възложителите да упълномощават свои служители да
попълват информацията в утвърдените образци, да ги подписват с универсален
електронен подпис и да ги изпращат до АОП. Това са така наречените
“упълномощени потребители” на РОП. За тях агенцията предоставя два механизма
за автоматично вписване на документи в РОП:


чрез попълване на on-line образци в Портала за обществени поръчки;



чрез използване на приложението “Редактор на форми”, което дава
възможност за автоматично въвеждане на документи в базата данни на
регистъра.

Това представлява първата фаза от цялостния процес на електронно възлагане на
обществени поръчки – електронно обявяване.
При тази форма на комуникация възложителите изпращат подлежащата на
публикуване информация само в електронен вид съгласно Закона за електронния
документ и електронния подпис, без подаване на хартиен носител. Освен това
отпада задължението за изпращане на обявленията в Държавен вестник, тъй като
електронната система автоматично извършва това препращане.
Упълномощените потребители могат да ползват и безплатната електронна услуга
"Електронен подател" (е-Sender), чрез която АОП препраща за публикуване в
Официален вестник на Европейския съюз обявления за обществени поръчки. Броят
на възложителите, които използват тази услугата е 131 за 2009г. Броят на
препратените документи за публикуване в ОВ на ЕС през годината е 1254.
Нова функционалност, реализирана през отчетния период е възможността за
получаване на документацията и размяна на въпроси и отговори между възложителя
и заинтересованите лица по електронен път, чрез Портала за обществени поръчки.
Предоставянето на електронна документация е следващ етап от електронното
възлагане на обществени поръчки и важна крачка за реализиране на напълно
електронна комуникация между участниците в процеса на възлагане.
Независимо че основното предназначение на РОП е да осигурява информация на
заинтересованите лица, той е и надежден източник на статистически данни, въз
основа на които се провежда наблюдението върху пазара на обществените поръчки.
Посредством РОП се осигурява и изпълнение на задължението на страната за
предоставяне на ежегодни статистически отчети до Европейската комисия.
Регистърът се ползва все по-широко от органите за контрол по ЗОП, които черпят
информация за обявените и подлежащи на проверка процедури и договори.
Разследващите органи и прокуратурата често се обръщат към АОП с искане за
изготвяне на справки от данните в РОП. По такива искания през годината са
изготвени 79 конкретни справки.
Посоченото илюстрира значението на една от основните задачи на АОП,
поддържането на РОП в безупречно техническо състояние, така че във всеки момент
информацията от него да е на разположение на потребителите.
Към момента без съмнение може да се заяви, че РОП и съществуващата нормативна
уредба са двата основни стълба, върху които е изградена системата на обществените
поръчки. И докато чрез нормативната уредба се осигурява законова среда за
управление на обществените фондове, посредством регистъра тези правила намират
реално изражение.
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За нарастващата роля на РОП може да се добие представа, като се проследи
динамиката на въвежданите в базата документи. През 2009г. в регистъра са
въведени 36 095 документа.
Брой документи, въведени в Регистъра на обществените поръчки
2009 г.

36095

2008 г.

42768

2007г.

35036

2006г.

26630
0
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15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Това е първата година, през която отчитаме намаление с 15.6% в сравнение с
предходния период. Причина за това е намаленият брой процедури. Този факт се
обяснява от една страна с повишаването на праговете за обявяване на обществени
поръчки и от друга с влиянието на икономическата криза и общия спад в броя на
поръчките.
Една от ефективните форми за комуникация на възложителите с РОП е посредством
така наречения “упълномощен потребител”. Интересът към тази форма на
взаимодействие се повишава. Данните показват, че подадените документи с
използване на електронен подпис са 7427.

Процент на документите, подадени от упълномощен потребител
2009г.

20.58%

2008г.

17.37%

2007г.

8.82%
0.97%

2006г.
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15%

20%

25%

В РОП са регистрирани 346 упълномощени потребители с електронен подпис,
изпращащи информация от името на 274 различни възложители. За 2009 г. те са
изпратили общо 7427 документа, представляващи над 20% от общото количество
въведени документи. През последните няколко години този процент устойчиво
нараства.
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Към края на 2009 г. в регистъра се съдържат данни за над 13474 изпълнители по
договори за обществени поръчки.
С Регламент (ЕО) № 1150/10.11.2009 на Европейската комисия, считано от
21.12.2009 г. е въведен нов образец “Обявление за доброволна прозрачност ex ante”
и са променени образците “Обявление за възложена поръчка” и “Обявление за
възложена поръчка – специални сектори”, които следва да се изпращат за
публикуване в Официалния вестник на Европейския съюз. Във връзка с това
Агенцията по обществени поръчки предостави обновено приложение на
специализирания софтуер “Редактор на форми” и са извършени съответните промени
в on-line образците.
Една от важните функционалности на регистъра е реализираното бързо и разширено
търсене. Чрез разширеното търсене потребителите имат възможност за запазване на
дадена комбинация от критерии като шаблон, който може да бъде използван
многократно. Всяко лице може да се абонира и за получаване на уведомление по
електронна поща за публикувани документи в РОП, които отговарят на зададените
критерии. Данните показват, че към края на 2009 г. в РОП са регистрирани над
9400 шаблона за търсене и са подадени около 5900 заявки за електронен
абонамент, които се изпълняват ежедневно. Броят на потребителите, притежаващи
шаблони е 2954.
Подобрения в Регистъра на обществените поръчки
Агенция по обществени поръчки се стреми към непрекъснато развитие на основните
си информационни системи по един съвременен и високотехнологичен начин,
гарантиращ
максимално
информационно
осигуряване
на
практиката
на
обществените поръчки в България. През 2009 г. е извършено софтуерно обновяване
на Регистъра на обществените поръчки, което бе продиктувано от промените в
европейската и българската нормативна уредба, регламентираща обществените
поръчки, развитието на електронното управление в България и тенденцията към
унифициране на информационните системи в държавната администрация.
Оптимизиране на търсенето в Регистъра на обществените поръчки
Тази промяна е ориентирана към потребителите и цели постигане на по-бързо
изпълнение на заявките. Реализирани са промени в модулите за бързо и разширено
търсене - критериите са организирани в отделни групи и е осигурена възможност за
търсене в преписки или в документи. Добавена е възможност за селектиране на
поръчките с налична електронна документация.
Подобрения в съдържанието и бизнес логиката на on-line образците за
обществени поръчки
Синхронизирани са on-line образците за обществени поръчки с образците в
Редактора на форми от гледна точка на съдържание и наименования на полетата, и
на правилата за валидиране. Логиката на валидиране е съобразена с европейските
правила.
Подобрения в специализирания
Procurement Form Editor)

софтуер

„Редактор

на

форми”

(PFE

–

В съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния
подпис, документ, изпратен за публикуване в РОП от упълномощен потребител се

24

Агенция по обществени поръчки

Годишен доклад 2009

подписва с електронен подпис. В тези случаи се прави он-лайн проверка на
валидността на цифровия подпис.
При установяване на по-стара версия на Редактора на форми, на персоналния
компютър на потребителя се инсталира автоматично новата версия. Развити са
системните настройки – добавена е нова секция, в която потребителят на
приложението може да въвежда информация за наименование, адреси и лица за
контакт. Въведената информация автоматично се попълва в съответните полета при
отваряне на нов образец.
Развитие на услугата “Електронен подател”
"Електронен подател" (е-Sender) е безплатна електронна услуга, чрез която АОП
препраща подлежащите на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз
обявления за обществени поръчки. Подобренията в тази услуга се изразяват в това,
че възложителите получават уведомления с потвърждение за публикацията в
Официален вестник на Европейския съюз. При прегледа на такива обявления в РОП
се визуализира и препратка към съответната публикация в TED.
РОП, независимо от важността си, е част от всеобхватна система за информираност
на лицата, по отношение на обществените поръчки. Комплексното информационно
обслужване на тези лица се осъществява посредством Портала за обществени
поръчки - www.aop.bg
Доизграждане и поддържане на Портала за обществени поръчки
През 2009 г. интернет страницата на агенцията е изцяло преработена и прерасна в
Портал за обществени поръчки. Порталът е централизирана информационна система,
която дава достъп до информация относно всички аспекти на обществените поръчки,
систематизирана в отделни тематични области, ориентирани към специфичните
интереси на основните групи потребители. Представена е организацията и дейността
на АОП, нормативната уредба и практиката в областта на обществените поръчки,
както и полезни препратки към други интернет ресурси. Целта е да се постигне поголяма публичност и прозрачност по въпросите, свързани с обществените поръчки и
да се задълбочи информираността на обществото. Порталът предоставя актуална
информация, съобразена с промените в българската и европейска нормативна
уредба и утвърдените добри практики. Порталът е приспособен за ползване и от
хора с увреждания. Посредством Портала безплатно може да бъде получен и
програмният продукт “Редактор на форми”.
Порталът се обновява ежедневно. През годината в него са публикувани 611 решения
и определения на Комисията за защита на конкуренцията и 80 на Върховния
административен съд. Те дават пълна представа за практиката по обжалване на
процедурите. Публикувани са и 31 новини, касаещи различни инициативи, събития и
дейности, реализирани от агенцията. Публикувани са 7 методически указания,
актуализирани са практическите указания. Ежемесечно се актуализира списъкът на
лицата, за които има констатации на Агенцията за държавна финансова инспекция
за нарушения при разходването на средства по програми на Европейския съюз.
АОП поддържа със съдействието на професионалните сдружения и организации в
съответния бранш и списък на лица, които възложителите използват като външни
експерти при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. През
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2009г. в този списък са регистрирани 1569 лица. От тях 449 експерта са подадени от
41 организации, а останалите са вписани въз основа на индивидуални заявления.
През 2009 г. на интернет страницата и Портала е регистриран достъп от 664301
потребители, което представлява по над 1820 посещения на ден. Тъй като порталът
функционира от 01.07.2009г. посещенията само в него са 370962. През втората
половина на годината среднодневните посещения са 2040, което е показателно за
увеличаването на интереса към обновените интернет ресурси на АОП. Тези данни ни
дават основание да твърдим, че Порталът се оценява като полезен и надежден
източник на информация.
Подобрения и нови функционални възможности на Портала за обществени
поръчки
Промяна в организацията на съдържанието на Портала
Съдържанието е разделено на няколко основни тематични области – АОП, Регистър,
Нормативна уредба, Практика, Електронни услуги, Възложители, Област на бизнеса,
Обжалване и контрол. На всички страници на Портала присъстват връзки към
неговата карта, контекстно ориентирана помощ, форма за обратна връзка и др.
Оптимизиране на дизайна
Интерфейсът е лесен за ориентиране и използване, включително и за хора с
увреждания. Добавени са елементи за улесняване на тези лица – гласово обяснение
на основното му съдържание. Осигурена е възможност за промяна на големината на
текстовия шрифт. Навигацията в системата е интуитивна. За всяка вътрешна
страница се изобразява пътят до нея и се осигурява възможност за връщане в погорните нива.
Предоставяне на документацията по електронен път
Реализирана е възможността за предоставяне на документацията по електронен път.
По този начин фирмите-кандидатки имат възможност да спестят време и усилия,
особено в случаите, когато възложителят на обществената поръчка е от друго
населено място. Упълномощените потребители на Регистъра на обществените
поръчки могат да публикуват електронно документацията след избор на съответната
преписка. Преди да бъде публикувана документацията, възложителят има право да
избере дали тя да бъде получена от всички желаещи или ще се предостави след
заявяване на интерес от страна на кандидата и/или заплащане на определена сума.
Обменът на информация се осъществява и визуализира чрез Портала за обществени
поръчки. През отчетния период чрез Портала са предоставени 44 електронни
документации, като 31 от тях са изтеглени от 173 уникални потребители. От услугата
са се възползвали 9 възложители. Усилията на АОП са насочени към популяризиране
на тази нова възможност, която ускорява възлагателния процес и улеснява
комуникацията между участниците при възлагането на обществените поръчки.
Пространство на възложителите
Порталът за обществени поръчки осигурява и възможност на възложителите сами да
управляват и редактират свои подстраници с индивидуална информация. Тази
услуга е достъпна за възложители, които имат упълномощени потребители в РОП. В
прозореца "Представяне на възложителя" всяка организация може да предостави
разнообразна информация за себе си и своята дейност, включително презентации,
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снимков материал, разнообразни линкове и др. По този начин се подпомагат
възложителите, които нямат средства или възможност да изградят и поддържат свои
интернет страници, както и такива, които искат допълнително да популяризират
функциите и дейността си.
Публикуване на "малки обяви"
Предложена е и друга нова услуга - възможност за публикуване на т.нар. "малки
обяви". Упълномощените потребители на Регистъра имат възможност да публикуват
обяви, чиято стойност e под праговете на чл.2 от Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки, т.е в случаите, когато възложителите могат да не провеждат
процедура, но са задължени да съберат не по-малко от 3 ценови оферти.
Нови функционални възможности на Портала
Възложителите могат да се възползват от т.нар. “Календар на възложителя”, който
автоматично изчислява законовите срокове, свързани с обявяване на процедури по
ЗОП и НВМОП.
Добавена е нова функционалност, достъпна за администраторите, за наблюдение и
статистика на посещаемостта в информационните системи.
Порталът осигурявя възможност за обратна връзка с потребителите чрез провеждане
на анкети по горещи въпроси, свързани с практиката на обществените поръчки, със
запазване на информацията в база данни и автоматична обработка и статистика на
резултатите. Създадена е и форма за обратна връзка, посредством която
потребителите могат да изпращат до АОП мнения, препоръки и друга информация.
Разработен е интерактивен календар на новините.
Порталът е разработен в два езикови варианта – български и английски.

Състояние на пазара на обществени поръчки в България
Обществените поръчки са сфера, в която се очаква държавата да управлява
ефективното и прозрачно разходването на публичните средства както и на
тези, ангажирани в дейности с обществено значение. Стремежът е тази цел
да бъде постигната посредством съответната нормативна уредба и работата на
ангажираните с прилагането й институции, вкл. администрациите на възложителите
на обществени поръчки. От особено значение за изследване състоянието на този
пазар е да се познават неговите характеристики и обем, както и данните, описващи
го като специфична част от общия европейски пазар.
Обемът на пазара на обществени поръчки в България през изминалата 2009 година
отбелязва тенденция към намаляване в броя на поръчките. Неблагоприятните
процеси в българската икономика, произтичащи от световната икономическа криза
поставят сериозно предизвикателство пред финансирането на бюджетните системи в
публичния сектор. Налага се приоритизиране и ограничаване на разходите, в
резултат на което се наблюдава цялостен спад във всички изследвани показатели.
Поради тази причина, при анализа на данните следва да се вземе предвид особената
икономическа обстановка през 2009 г.
Основен информационен източник за получаване на систематизирана информация в
страната е Регистърът на обществените поръчки. В доклада по-долу се съдържат
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данни за някои от основните наблюдавани от АОП показатели, които дават
представа за състоянието на пазара на обществени поръчки в България.
Първият от тях показва обема на пазара и неговата динамика.
13362
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Както може да се види от графиката, общият брой на обявените обществени поръчки
прогресивно нараства през годините от 2005 до 2008 – по-плавно през първите две
години и с много по-съществени темпове през следващите.
Общият брой на обявените обществени поръчки за 2009 г. възлиза на 7807. В
сравнение с 2008 г. е регистрирано намаление с 5554 процедури. Изразено в
относителна стойност, това намаление възлиза на 41.6%, което може да се отчете
като рязък спад.
Друга характерна особеност на пазара е процентното съотношение между
процедурите, възлагани по Закона за обществените поръчки и Наредбата за
възлагане на малки обществени поръчки. Продължава тенденцията на намаляване
броя на процедурите по НВМОП и увеличаване на тези по ЗОП, като през 2009 г.
49,6% от тях са по ЗОП, а 50,4% по НВМОП. Това съотношение отразява
увеличението на единичните стойности на сделките, за които праговите стойности,
разписани в НВМОП са ниски и те се сключват по реда на ЗОП.
Намаленият брой обявени процедури естествено рефлектира и върху броя на
сключените договори, където също се отчита намаление.
общ брой договори
2008
2009
17 292
15 371

валута
BGN
EUR
USD
LVL
GBP

стойност
2008
6 749
349
9
2

058
219
645
178
33

262
353
653
891
059

2009
9 578 307 088
345 768 293
61 932 128
X
147 060

Данните от таблицата показват, че през 2009 г. са сключени общо 15371 договора за
възлагане на обществени поръчки. За сравнение, през 2008 г., техният брой е бил
17292. Намалението в този случай е със 1921 договора или с 11.11%. За изпълнение
на обществени поръчки през 2009 г. са предвидени над 10 млрд. лева. Средната
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стойност на един договор /независимо от нормативния акт/ възлиза на 371 591 лв.
спрямо 390 000 лв. за 2008 г.1.
Индикатор за активността на възложителите според техния статут е разпределението
на процедурите между класическите и секторните възложители. Докато
класическите възложители са всички онези, които разходват бюджетни средства, то
в групата на секторните се включват дружествата, които извършват дейности с
обществено
значение,
такива
като
водоснабдяване,
електроснабдяване,
експлоатация на транспортни мрежи и др.
Графиката илюстрира разпределението на обществените поръчки обявени от двете
основни групи възложители.
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Спрямо предходните години, през 2009 г. и класическите възложители и секторните
са намалили своята дейност. За отчетния период /2009 г. спрямо 2008г./ това
намаление е с 35.4% за класическите, докато при секторните се наблюдава спад от
порядъка на 28.1%.
Съотношението между броя процедури, обявени от класически и секторни
възложители е 81% към 19% в полза на класическите, който резултат закономерно
произтича от по-големия им брой.
В таблицата по-долу са представени най-активните български възложители на
обществени поръчки, класирани по брой сключени договори през 2009г.
Възложител

Договори

Столична община

360

Болница "Лозенец" – София

325

Министерство на здравеопазването

251

Национална агенция за приходите

239

Национална компания "Железопътна инфраструктура" – София

235

ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД

227

"ЕВН България Електроразпределение" АД - Пловдив

192

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

177

Министерство на държавната администрация и административната реформа

176

Мини "Марица Изток" ЕАД – Раднево

137

1
При сравнителния анализ не е взет под внимание договор на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията за извършване на обществени превозни услуги с
железопътен транспорт на стойност 4 628 387 000 лв. без ДДС, сключен за срок от 15 години.
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Разпределението на процедурите въз основа на техния обект – строителство, услуги
или доставки дава представа за структурата на потребностите на възложителите.
Всеки от посочените обекти има стойностен праг, който обвързва възложителите със
задължението да провеждат процедури в съответствие с предвидения нормативен
ред.

2009г.

19%

2008г.

45%

24%

2007г.

45%

21%

2006г.

10%
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Представеното разпределение през последните четири години показва запазване на
съотношението. По-ясно изразена разлика се наблюдава при процедурите за
строителство, проведени през 2009г., спрямо 2008г. Те бележат намаление. Както и
през изминалите две години, водещ е броят на процедурите за доставки. През 2009г.
те съставляват 45% от всички обявени процедури, следвани от тези за услуги - 36%
и строителство – 19%.
За да се добие яснота относно разпределението на вложените средства, процедурите
следва да се разгледат от гледна точка на стойността на възложените договори, в
зависимост от техния обект. Тази информация позволява да се проследи
направлението на разходите и целевото предназначение на средствата, предвидени
за усвояване чрез обществени поръчки.
Обект на обществената
поръчка

Стойност*

Строителство

2008
3 624 651 259 лв.

2009
2 547 614 332 лв.

Доставки

2 196 503 493 лв.

1 886 766 694 лв.

Услуги

925 843 164 лв.

5 905 359 171 лв.

* Договорите в чужда валута са преизчислени в лева по курса на БНБ към 31.12.2009г.

Общата стойност на сключените през 2009 г. договори за обществени поръчки
надвишава 10 милиарда лева. В сравнение с предходната година стойността на
строителството намалява с повече от 29%, а тази на доставките - с 10%. Прегледът
показва значително увеличаване стойността на сключените договори за услуги - с
над 6 пъти в сравнение с 2008 г. При анализа по този показател обаче, следва да се
отчете наличието през 2009 г. на един договор на особено висока стойност - 4 628
387 000 лв. Едно по-прецизно сравнение изисква този договор да се изключи от
съвкупността, в резултат на което повишението на стойността на договорите за
услуги е с около 38 % спрямо 2008 година.

30

Агенция по обществени поръчки

Годишен доклад 2009

Следващият съществен показател за анализ е разпределението на поръчките според
вида на избраната процедура в рамките на приложимия нормативния акт. Графиките
по-долу дават представа за начина, по който възложителите са избирали
възможните процедури при възлагането на обществени поръчки.
2

6

3

696

837

25

ЗОП

408
2

НВМОП
2593

3235

открита
ограничена

открит конкурс

догов аряне с обяв ление

догов аряне с покана

Ускорена на догов аряне с обяв ление
догов аряне без обяв ление

конкурс за проект

състезателен диалог
конкурс за проект

Откритата процедура по ЗОП, респективно откритият конкурс по НВМОП са найчесто избирани от възложителите. Свободните за избор процедури заемат почти 80%
от общия им брой. Процедурите на договаряне обаче обхващат около 1/5 от всички
процедури и този показател също следва да се приеме за висок. Това е така, защото
при тях най-често възникват съмнения за развитие на корупционни практики. Ето
защо една от насоките, в които трябва се работи през 2010 г, е за засилване на
контрола върху тези процедури с цел намаляване броя им, независимо от факта, че
те са правно допустими при наличието на определени условия.
Показател, характеризиращ значението на обявените в страната обществени
поръчки за общия европейски пазар, са така наречените процедури над праговете
по чл. 45а от ЗОП. Това са онези процедури, които предвид своята стойност, следва
да се обявяват чрез Официален вестник на Европейския съюз. През 2009г.
българските възложители са обявили общо 1264 такива процедури на европейския
пазар, което е с 27% по-малко в сравнение с процедурите обявени през 2008г.
Видно от графиката, обявените в ЕС обществени поръчки съставляват около 16% от
общия брой и около 1/3 от процедурите, обявени по ЗОП.
33%
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ЗОП/ЕС/
НВМОП
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Сътрудничество
Взаимодействие с други институции
Предвид значимостта на правилното и законосъобразно разходване на
средства при възлагане на обществени поръчки, АОП е търсен партньор
от много други институции и неправителствени организации, за оказване на
съдействие при коментиране на въпроси от областта на обществените поръчки.
През 2009 година експерти от агенцията взимат участие в състава на различни
междуведомствени работни групи и дискусионни форуми.
Работни групи, кръгли маси и дискусионни форуми
Един от основните ангажименти на АОП във връзка с междуинституционалното
сътрудничество е участието в междуведомствена работна група за
проучване
необходимостта от създаване на Централен орган за обществени поръчки за нуждите
на органите на изпълнителната власт в България. Групата има за задача и да
предложи модел за неговата правно-организационна форма, статут и правомощия.
Проява на форма на съвместна политика в областта на зелените обществени поръчки
и стъпка към повишаване на енергийната ефективност и минимизиране на разходите
при възлагане на определена група продукти, е участието на АОП в състава на
експертна работна група към Агенцията по енергийна ефективност. Групата следва
да изготви насоки, които да насърчават възложителите за покупката на енергийно
ефективни продукти.
В сферата на своята компетентност, Агенцията по обществени поръчки участва със
свои представители към работна група 19 “Регионална политика и координация на
структурните инструменти” и Работна група 30 “Разширяване”.
Във връзка с усвояването на средства от европейските фондове и тяхното
разходване по правилата на националното законодателство в областта на
обществените поръчки, през годината АОП е била представлявана:



на работна сесия към Министерство на правосъдието по изпълнение на 50
мярка относно наличието на конфликт на интереси;



на заседание за определяне на дирекция ”Координация на борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на европейската
общност” в Министерския съвет за национална точка за контакт, съгласно
Регламент № 1302/17.12.2008 г. на Европейската комисия;



на регулярните срещи в Министерски съвет по въпросите на европейските
фондове.

През годината АОП участва и в кръгла маса, организирана от Института за
управление на програми и проекти. На форума са дискутирани проблемите при
изготвяне на техническите задания, като част от документацията за участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка.
През отчетния период агенцията организира две кръгли маси:



с представители от Сметна палата, Агенция за държавна финансова
инспекция, Комисия за защита на конкуренцията, Националната агенция за
развитие на Унгария и др. в периода 22 - 24 април 2009 г. в гр. Сандански, за
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обсъждане на често допускани нарушения и слабости при възлагане на
обществени поръчки. На срещата са обсъдени мерките, целящи реализиране
на единна политика за превенция на корупционните дейности;



с представителите на браншовите организации за обсъждане на проблемите
при възлагане на обществени поръчки, с цел набелязване на мерки за
ограничаването им и създаване на предпоставки за среда, при която в повисока степен ще бъдат защитени интересите на етичните кандидати и
участници в процедурите.
Тристранни срещи

Утвърден способ при разглеждането на конкретни практически казуси, възникнали
при прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки, са
тристранните срещи между Сметна палата, Агенция за държавна финансова
инспекция и Агенцията по обществени поръчки. През отчетния период са проведени
2 процедури по предварително съгласуване, иницирани от АОП. Разглежданите теми
са свързани с въпроси, отправяни до агенцията, в качеството й на основен
методически орган: включване на външни експерти в комисиите за разглеждане,
оценка и класиране на офертите при процедури по националните прагови стойности,
наличие на обществен интерес при публичноправните организации и др.
Комитети за наблюдение
Експерти от Агенцията по обществени поръчки са включени като членове
и
наблюдатели
в
Комитетите
за
наблюдение
на
оперативните
програми
“Административен капацитет”, “Развитие на човешките ресурси”, “Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г. “, “Транспорт” и
“Околна среда 2007-2013 г.”. Агенцията е представлявана и в Комитета за
наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка.
Международно сътрудничество
При изпълнение на мисията си да подпомага министъра при осъществяване
на политиката в областта на обществените поръчки, АОП винаги е разчитала
на активно сътрудничество с ключови институции не само на национално, но и на
международно ниво. През изминалата година това намира израз в реализирането на
множество съвместни инициативи, срещи и участия във форуми и заседания на
работни групи.
Предвид задълженията на страната ни, произтичащи от членството в ЕС, отново найактивни са контактите с европейските институции. През 2009 г. служители на
агенцията взимат участие в три заседания на Консултативния съвет по обществени
поръчки, подпомагащ Европейската комисия при изработването и прилагането на
политиките в тази област. Агенцията е представлявана на две заседания на
работната група по икономика и статистика към Генерална дирекция „Вътрешен
пазар и услуги на ЕК” и на едно заседание на работната група по електронни
обществени поръчки към същата генерална дирекция.
Електронните обществени поръчки са акцент и на други международни събития, в
които взимат участие представители на АОП. В това число влизат две заседания на
работната група към Службата за публикации на ЕС и едно заседание на работната
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група по обществени поръчки към Програма IDABC на ЕК, посветена на електронните
обществени поръчки в контекста на развитието на електронното правителство.
Отново в рамките на проект на ЕК, целящ реализиране на напредък при прилагане
на политиките в областта на зелените обществени, експерт от АОП е сред
представителите на десет европейски страни, успешно преминали обучение в
Международния обучителен център на Международната организация на труда в
Торино, Италия. Като част от този проект, служители от АОП участват в
организирането на събитие, на което съвместно с представители на ЕК и на
Министерството на околната среда и водите, са разяснени множество въпроси
относно практическото прилагане на принципите на зелените обществени поръчки.
През годината АОП продължава да бъде активен партньор и успешно да
представлява България в рамките на Европейската мрежа за обществени поръчки,
призвана да насърчава разрешаването на трансгранични проблеми в тази област,
посредством сътрудничество на експертно ниво. Освен ангажиментите на АОП във
връзка с изясняването на множество въпроси от практиката по възлагане на
обществени поръчки в страните-членки на ЕС, агенцията е представена на пленарна
среща на мрежата, провела се в Постоянното представителство на Португалия в
Брюксел и на конференция, организирана от италианското председателство в Рим,
Италия.
Активното международно сътрудничество е продължено и посредством участие в
различни форуми и срещи, посветени на актуални теми от практиката по възлагане
на обществени поръчки със средства от европейските фондове. Служители на АОП
са на учебно посещение в Ирландия, организирано от Института по публична
администрация и посветено на планирането и усвояването на средствата от
структурните фондове. Подобни въпроси са разгледани и на конференцията на тема
“Нередности при възлагането на обществени поръчки със средства от европейските
фондове”, провела се в Унгария с участието на представител от агенцията.
В рамките на изпълнявания от АОП проект по Оперативна програма
“Административен капацитет” също са осъществени няколко работни посещения.
Визитите в Литва, Унгария и Кипър са отлична възможност за обмяна на опит и
добри практики при утвърждаване на законосъобразното възлагане на обществени
поръчки и оптимизиране на националните системи в тази област.
През годината са реализирани и други важни международни посещения и срещи с
чуждестранни експерти. Сред тях се открояват учебното посещение в Института по
публична администрация на Франция и множеството работни срещи с експерти от
страни-членки на ЕС. Всички те, наред с другите дейности по международно
сътрудничество, утвърждават институцията като активен участник в европейския
диалог по политиките в областта на обществените поръчки.

Изпълнение на проекти
Проект “Добри практики
обществените поръчки”

и

ефективно

партньорство

в

областта

на

През 2009 г. успешно приключи изпълнението на проект “Добри практики и
ефективно партньорство в областта на обществените поръчки”, осъществяван с
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финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
Проектът се отличава с това, че е първият, който агенцията управлява и реализира
самостоятелно, като дейностите, включени в него са разработени от нейните
служители. Той обхваща почти всички съществени аспекти в областта на
обществените поръчки, с акцент върху субектите на процеса и в този смисъл
отговаря на мотото на Европейския социален фонд - “Инвестиции в хората”. В хода
на изпълнение на този проект агенцията работи с партньори от Италия, Унгария,
Литва и Кипър.
Проектът е ориентиран към изследване и въвеждане на добри практики в областта
на обществените поръчки и реализиране на партньорство с цел повишаване на
ефективността при възлагане на обществените поръчки в България. Изпълнението
на заложените в него основни дейности е насочено към постигане на следните
специфични цели:



Въвеждане на добри практики, разработване на ефективни модели за
оптимизиране на възлагателния процес и повишаване на квалификацията на
служителите, ангажирани с процеса на възлагане на обществени поръчки.



Провеждане на мероприятия и мерки, целящи оптимизиране работата на
органите за методология, контрол и обжалване на обществените поръчки
/АОП, АДФИ, Сметна палата, КЗК, ВАС/, с оглед осигуряване на съгласувана
политика и ефективна превенция по отношение на “лоши” и корупционни
практики.



По-ефективно реализиране на принципите за публичност и прозрачност,
посредством мерки, насочени към усъвършенстване на системите за
обявяване и отчитане на обществените поръчки.

Ползите, постигнати с успешното реализиране на проекта, оказват влияние върху
цялата система на обществени поръчки в България. Всички те са от съществено
значение за по-ефективното осигуряване на принципите за публичност и
прозрачност, за усъвършенстване на системите за обявяване и отчитане на
обществени поръчки, за по-ефективно и прозрачно усвояване на публичните
средства. По-значимите постигнати резултати са:



Изготвена Концепция за въвеждане на Централен орган за обществени
поръчки (ЦООП) в България, за нуждите на органите на изпълнителната
власт. При изготвянето на Концепцията са взети предвид пазарът на
доставки, възлагани от централната администрация в страната и проучените
организационни модели, посредством които функционира ЦООП в страни
членки на ЕС.



Изготвен и предоставен на министъра на икономиката и енергетиката доклад,
съдържащ предложения за намаляване на допусканите нарушения и
снижаване на риска от корупционни практики при провеждане на процедури
за възлагане на обществени поръчки. При изготвянето му са взети предвид
извършеният мониторинг на често допускани нарушения при възлагане на
обществени поръчки, изводите от проведена кръгла маса с представители на
АОП, Сметна палата, АДФИ и КЗК и споделеният опит в тази насока от
партньорите от Литва.
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Проведени три обучения в областта на националното и европейското
законодателство по обществени поръчки. Обучени са общо 138 служители представители на три основни целеви групи - централна администрация,
общинска администрация и бизнес средите.



Издадено Практическо ръководство по обществени поръчки /1600 бр./,
насочено към повишаване на знанията на субектите на обществени поръчки и
подпомагане на тяхната работа в процеса на възлагане. Ръководството е
предоставено безплатно на по-голяма част от възложителите.



Софтуерно обновен Регистър на обществените поръчки и доизграден Портал
за обществени поръчки, съдържащ богата информация за всички аспекти и
етапи от процеса на възлагане на обществените поръчки.



Реализирана Back-up стратегия за архивиране и защита на базата данни в
Регистъра на обществените поръчки и деловодната система на Агенция по
обществени поръчки.

Посредством изпълнението на проекта “Добри практики и ефективно партньорство в
областта на обществените поръчки” целяхме да реализираме дейности, които водят
до оптимизиране на средата в която се възлагат обществените поръчки в България.
Чрез проекта успяхме да проучим европейските практики в някои области в сферата
на обществените поръчки, които надяваме се да намерят приложение и в България.
Целта е и продължаване на утвърдената тенденция за доближаване на условията,
при които се възлагат обществени поръчки в България с общите принципи, методи и
практики, наложени в Европа. Очакваме по-висока ефективност на работата в
администрациите, специализираните органи, ангажирани с методологията и
контрола, възложителите, бизнес средите.
Проект “По-нататъшно развитие на механизмите за предварителен контрол
на процедури за обществени поръчки”
Агенция
по
обществени
поръчки
е
бенефициент
и
по
договор
BG/2007/IB/FI/03/UE/TWL, програма ФАР, за осъществяване на туининг лайт проект
“По-нататъшно развитие на механизмите за предварителен контрол на процедури за
обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове”.
Договорът е подписан през м.декември 2009 г., а изпълнението на проекта ще се
осъществи през 2010 г. Дейностите по проекта ще бъдат реализирани съвместно с
унгарските партньори – Vati Ltd. /дружество с ограничена отговорност за градско и
регионално планиране, ангажирано с изпълнението на финансиране от ЕС програми/
и Агенцията за национално развитие на Унгария.
Целта на проекта е постигане на по-високо ниво на ефективност на предварителния
контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани със средства от
Европейския съюз.
Изпълнението на дейностите ще се осъществи в два компонента:



Преглед и анализ на системата по осъществяване на предварителен контрол
на процедурите за обществени поръчки, финансирани със средства от
европейските фондове.
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Мерки за оптимизация на системата
процедурите за обществени поръчки,
европейските фондове.

за предварителен контрол
финансирани със средства

на
от

Конкретните цели, които се предвижда да бъдат постигнати с реализирането на
проекта са:



Определяне на силните и слабите страни на действащата система по
осъществяване на предварителен контрол на процедурите за обществени
поръчки, финансирани частично или изцяло със средства от европейските
фондове.



Проучване на добри практики и проблеми от областта, въвеждането и
предотвратяването на които могат да се използват за подобряване на
съществуващата система за предварителен контрол на процедурите за
обществени поръчки, финансирани частично или изцяло със средства от
европейските фондове.



Разработване на методология, наръчник и примерни образци на документи за
провеждане на ефективен предварителен контрол на процедурите за
обществени поръчки, финансирани частично или изцяло със средства от
европейските фондове.

Прогнозна стойност на договора е 194 000 евро. Националното съфинансиране ще
бъде до 10 % от бюджета на проекта и ще бъде осигурено от дирекция Национален
фонд на Министерство на финансите на Република България.
СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ И БЮДЖЕТА ЗА 2009 г.
Състав на Агенцията по обществени поръчки
Съгласно Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки, общата
численост на персонала й е 65 щатни бройки, от които 56 държавни служители и 9 по трудово правоотношение. Разпределението на щата на агенцията може да се
проследи на следната организационна диаграма:

Служител по сигурността
на информацията

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

ДИРЕКЦИЯ “ФСАПИД”
13 бр.

ДИРЕКЦИЯ “МАКОП”
33 бр.

ОТДЕЛ “МАЗ”
11 бр.
ОТДЕЛ ”ПК”
21 бр.

ДИРЕКЦИЯ “РМОП”
16 бр.

ОТДЕЛ “МОП”
4 бр.

ОТДЕЛ “ИОРОП”
11 бр.
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Към 31 декември 2009 г. са заети 55 щатни бройки. Преобладаващата част от
служителите (около 70%) са с образователна степен магистър.

според вида на образованието

27%

класификация според възрастта

20%

15%
Юридическо
Икономическо

20-40

16%

41-50

Техническо
25%

28%

Хуманитарно

51-65
69%

Изпълнение на бюджета на АОП за 2009 година
На основание чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет, утвърденият
бюджет на Агенцията по обществени поръчки за 2009 г. е 1251951 лв.
Изпълнението на разходите на Агенцията спрямо утвърдения план за годината е
83.72 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прегледът на състоянието на системата на обществените поръчки и на дейността на
агенцията за 2009 г. е основание за определени изводи и заключения, въз основа на
които могат да се направят предвиждания и да се набележат целите за следващия
период:
Основна особеност на системата, проявяваща се за пръв път откакто се правят
систематични наблюдения върху нея е значителният спад по отношение на повечето
наблюдавани количествени показатели. Броят на процедурите намалява с около
40%, а на влаганите в обществени поръчки средства – с 15%. Този спад е отговор на
глобалната икономическа криза, засягаща в частност и публичните финанси на
държавата. Спадът обаче трябва да се изследва и от качествена гледна точка. Видно
е, че намалението в броя процедури изпреварва значително това на реално
вложените средства. Горното означава, че стойността на отделните процедури расте.
Във връзка с посоченото следва да се очаква изостряне на конкурентната борба за
спечелването на обществени поръчки, тъй като поръчките нарастват като стойност и
намаляват като брой в условията на обща стагнация. Това от своя страна ще изправи
системите за обжалване и контрол пред нови предизвикателства. Може да се очаква
реакция от страна на участниците в обществени поръчки, която да е свързана с
повишени очаквания, относно ролята на държавата, така че да се гарантира поефективен контрол върху процедурите.
На следващо място ограниченият финансов ресурс за възлагане на обществени
поръчки може да се яви причина за развитите на корупционни практики, тъй като за
много икономически оператори ще е от жизнено значение да спечелят поръчката на
всяка цена. На този аспект от кризата следва да се обърне особено внимание, в
контекста на факта, че значителна част от поръчките ще бъдат финансирани с
евросредства, а европейските институции са особено чувствителни на тема
корупция.
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Отговорът на тези предизвикателства трябва да се търси в следните направления:



Повишаване качеството на провежданите процедури – дейност, за която са
отговорни самите възложители. За да ги подпомогне Агенцията по обществени
поръчки може да оптимизира процесите, свързани с предоставяне на
методически указания и провеждане на обучения. Проблем в този смисъл се
явява недостатъчният административен капацитет и липсата на средства за
организиране на мероприятия.



Оптимизиране на системите за обжалване и контрол. В този смисъл агенцията
следва да бъде наложена като орган за предварителен контрол на процедури,
при които рисковете от незаконосъобразност са значителни или пък
значението им за икономиката, като цяло е съществено. Развититето на вече
утвърдените политики обаче, отново преминава през укрепванена
административния капацитет на институцията.

Следващото заключение, наложено от наблюденията на системата е, че трябва да се
направи анализ на необходимостта от промени в законодателството, засягащо
обществените поръчки. Икономическата криза показа, че процесите протичат
изключително интензивно и след години на икономически подем, се наблюдава
рецесия. Това изисква нормативната уредба също да бъде гъвкава и адекватно да
отговаря на необходимостта от мерки за управление в условията на криза.
Горното предполага внимателно преосмисляне на политиките в следните области:





Развитие на контрола и особено на предварителния контрол.
Предефиниране на условията за участие в процедурите за обществени
поръчки, като се търси намаляване на административната тежест за
участници и кандидати и улесняването им при подаване на оферти.
Развитие на електронни способи за изпращане на информация за
публикуване в РОП, стимулиране на електронни форми за предоставяне на
документации и провеждане на процедури, създаване на списъци с
участници, които отговарят на критерии за допустимост, така че да отпадне
необходимостта от подготовка на пакети от рутинни документи във всяка
процедура.

Наред с посочените опорни пунктове, които могат да се разгледат като
стратегически насоки, касаещи системата в цялост, пред Агенцията по обществени
поръчки стои непосредствената задача да осигури функционирането й и през 2010 г.
Въз основа на направените изводи и наблюдението върху динамиката на процесите,
характеризиращи пазара на обществените поръчки, основните приоритети, които си
поставя агенцията за развитие през следващия период могат да се представят по
следния начин:



Осигуряване на ефективност на системата за обществени поръчки в България
в условията на свободна и лоялна конкуренция.



Усъвършенстване на системата за предварителен контрол на процедури за
обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове и
намаляване на корупционните рискове.
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Постигане на пълно съответствие на националното законодателство с новите
директиви на ЕС в областта на обществените поръчки.



Активно взаимодействие с различни организации в областта на обществените
поръчки за обмяна на опит и популяризиране на най-добрите практики в
областта.



Включване на екологични и социални съображения при възлагане на
обществени поръчки.



Разширяване на подходите за осигуряване на по-голяма публичност и
прозрачност при процедурите за възлагане на обществени поръчки.



Осъществяване на мониторинг и контрол на обществените поръчки с цел
равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

В заключение може да се изведат следните обобщени изводи:
Отчита се спад в броя на процедурите, който изпреварва спада в стойността на
отделните поръчки.
С висока вероятност може да се твърди, че през 2010 г. ще сме свидетели на още поголям спад, а в най-добрия случай на известно стабилизиране в броя и стойността на
обществените поръчки, източник на което може да се явят средствата предоставени
от еврофондовете.
Необходимо е съществено засилване на контрола и ефективно действие на системата
за обжалване на обществените поръчки.
Агенцията по обществени поръчки трябва да гарантира развитието на системата и
едновременно с това да предостави на лицата нужната методическа подкрепа. Найвероятно тези дейности ще се осъществяват в условията на недостатъчен
административен капацитет.
Агенцията по обществени поръчки, в тясно взаимодействие с органите за последващ
контрол, трябва да се постарае да провежда превенция и да противодейства на
възможни корупционни практики. Това ще се реализира в рамките на провеждания
предварителен контрол и реализиране на функцията за сезиране на
специализираните органи при данни за нарушения.
По отношение на агенцията се налага виждането, че тя е полезен и ефективен
инструмент, посредством който държавата успява правилно да управлява системата
на обществените поръчки в страната и да осигурява надеждно прилагане на
европейското законодателство. Функциите, вменени й със закона, се изпълняват на
много добро ниво, като е постигнат технологичния максимум, предвид наличния
административен капацитет.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
МИГЛЕНА ПАВЛОВА
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