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Въведение

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 56 и чл. 63 от Закона за
администрацията и чл. 229, ал. 1, т. 27 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП). В него се съдържа:


обобщена

информация

за

осъществените

дейности

и

резултати

от

изпълнението на стратегическите и ежегодни цели от работата на
Агенцията по обществени поръчки (АОП) през 2018 г.;


данни относно съществените характеристики за пазара на обществените
поръчки в страната.

I.1. Роля и основни функции на Агенцията по обществени
поръчки (АОП)

АОП е самостоятелна административна структура на бюджетна издръжка,
подчинена

на

министъра

на

финансите.

Агенцията

се

ръководи

и

се

представлява от изпълнителен директор.
Ролята на АОП като специализиран орган в областта на обществените
поръчки е да подпомага министъра на финансите при осъществяване на
държавната политика в областта.
Функциите на АОП се реализират чрез правомощията на изпълнителния
директор на агенцията, разписани в чл. 229 от ЗОП. Те целят да се осигури
спазване на принципите, произтичащи от Договора за функциониране на
Европейския съюз при възлагане на обществени поръчки в страната, и поспециално тези на:


равнопоставеност и недопускане на дискриминация;



свободна конкуренция;



пропорционалност;



публичност и прозрачност.

АОП подпомага процеса на възлагане на обществени поръчки основно чрез:


разработване

на

проекти

на

нормативни

актове

в

съответствие

с

приложимото европейско законодателство и с националната държавна
политика;


осъществяване на методология чрез оказване на методическа помощ на
възложителите, проучване и разпространение на добри практики;
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осигуряване на публичност на данните, свързани с обществените поръчки
чрез поддържане на Регистър на обществените поръчки и разработване,
въвеждане,

развиване

и

поддържане

на

Централизираната

автоматизирана електронна система „Електронни обществени поръчло“
(ЦАИС ЕОП);


участие в процеса по разработване и публикуване на стандартизирани
изисквания и документни;



осъществяване на външен предварителен контрол за законосъобразност
при възлагането на обществени поръчки;



извършване на мониторинг на пазара на обществени поръчки;



осъществяване на сътрудничество с други органи и организации на
национално и международно ниво;



други дейности, регламентирани в ЗОП.

I.2. Стратегическа рамка на системата на обществени поръчки

АОП заема важно място в системата на обществените поръчки в България,
която

следва

да

се

разглежда

като

съвкупност

от

регулаторна

рамка,

институционална среда и участниците в процеса на възлагане на обществени
поръчки (фиг.1).

фиг. 1

5

Агенция по обществени поръчки



Годишен доклад 2018

Регулаторна рамка

Регулаторната

рамка

включва

стратегическите

документи,

определящи

развитието на националната система на обществените поръчки и нормативните
актове,

уреждащи

процесите

на

възлагане

и

изпълнение

на

поръчки.

Обществените поръчки следва да се възлагат при спазване на всички законови и
пазарни изисквания, като се съблюдават нормите на:


Закона за обществените поръчки;



Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки;



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



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



Наредбата за условията и реда за определяне на външни експерти за
проверка на техническите спецификации при възлагането на обществени
поръчки (в сила до 1.03.2019 г.);



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



Закона за управление на средствата от европейските структурни и
инвестиционни фондове;



Закона за държавната финансова инспекция;



Закона за Сметната палата;



Закона за защита на конкуренцията.

Със ЗОП и ППЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) в българското законодателство са
въведени изискванията на приетите през 2014 г. директиви на ЕС относно
обществените

поръчки,

възлагани

от

публични

и

секторни

възложители

(Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС), наред с изискванията на
приложимите директиви относно обществените поръчки в областта на отбраната
и сигурността и процедурите за обжалване при възлагане на обществени
поръчки.
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Предвид ангажиментите, произтичащи от членството на България в ЕС, към
релевантната нормативна уредба следва да се причислят и регламентите на ЕК,
свързани с обществените поръчки. Те касаят:


праговете, над които се прилагат предвидените в директивите на ЕС
процедури и правила за възлагане на обществени поръчки Регламент;



стандартните образци за публикуване на обявления;



Единния европейски документ за обществени поръчки;



Общия

терминологичен

речник,

който

цели

стандартизиране

на

наименованията, използвани от възложителите при описване предмета на
обществената поръчка.
Държавната политика в областта на обществените поръчки е очертана в
приетата през 2014 г. Национална стратегия за развитие на сектора обществени
поръчки

в

България

за

периода

2014

–

2020

г.

(наричана

по-долу

„Стратегията”). Конкретните мерки за нейното изпълнениe са разписани в Плана
за изпълнение на Стратегията.

 Институционална рамка
Институционалната

система

се

състои

от

органите

и

институциите

с

правомощия в областта на обществените поръчки, включително в областта на
контрола и обжалването.
Основната институционална рамка включва посочените на фиг. 1 органи,
които имат изрично разписани правомощия в Закона за обществените поръчки.
Други

институции

също

имат

специфични

правомощия

във

връзка

с

разходването на обществени средства по правилата на ЗОП. Управляващите
органи на оперативните програми контролират разпределението и разходването
на

средствата

от

европейските

структурни

и

инвестиционни

фондове.

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” изпълнява
конкретни одитни дейности, свързани с публичните финанси по програмите на
ЕС.

 Участници в процеса на възлагане и изпълнение на обществени
поръчки
Активна роля в системата на обществени поръчки имат възложителите и
стопанските субекти (кандидати, участници и изпълнители), участващи в
процесите

на

възлагане

и

изпълнение

на

обществени

поръчки.

Сред

възложителите са и централизираните органи за обществени поръчки, като
дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“ към министъра на
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в

сектор

„Здравеопазване”

и

Централният орган за покупки за общините, които възлагат доставки и услуги за
определени групи възложители.
Съблюдаването на нормативните правила от всички участващи в процеса и
стриктният контрол от органите и институциите със специални правомощия е
гаранция за прозрачността и ефективността на цялата система за възлагане на
обществени поръчки.

II.

Изпълнение на основните функции и задачи на
АОП

II.1. Приоритети в дейността на АОП за 2018 г.

През 2018 г. наред с изпълнение на нормативно определените й функции,
агенцията съсредоточи своята дейност върху следните основни приоритети:


Изпълнение на мерките от Национална стратегия за развитие на сектора
на обществените поръчки в България за периода 2014 – 2020 г.;



Изпълнение на дейности по изграждане на единна централизирана
платформа за възлагане на електронни обществени поръчки;



Изпълнение на дейностите по Споразумението за

предоставяне на

консултантски услуги с Международната банка за възстановяване и
развитие (МБВР);


Осигуряване на условия за включването на външни експерти при
проверката на техническите спецификации и методиките за оценка на
офертите;



Участие в дейности, свързани с Председателството на Република България
на ЕС.

Изпълнените дейности по всеки приоритет са разгледани на съответното
систематично място в доклада.
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II.2. Реализиране и отчитане на мерките от Националната
стратегия за развитие на сектора на обществените поръчки в
България през периода 2014 – 2020 г.

През периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. АОП продължава активно
работата си по реализиране на целите и мерките, заложени в Националната
стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода
2014 - 2020 г. Основните усилия са насочени към повишаване на ефективността
на изразходваните публични средства и осъществяване на следните мерки и
дейности:


Мярка 4, Дейност 4.3

Изготвяне на практическо помагало за възлагане на “зелени” обществени
поръчки в рамките на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество
По проект “Методическа подкрепа за развитието на „зелени” обществени
поръчки в България”, финансиран по Българо-швейцарската програма за
сътрудничество е проведената открита процедура за обществена поръчка с
предмет: „Проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на
зелени обществени поръчки и изготвяне на практическо помагало за тяхното
възлагане”. През май месец 2018 г. е сключен договор с избрания изпълнител.
В рамките на Етап I от изпълнението на поръчката е направено проучване и
прогнозиране на потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени
поръчки и са определени 12 (дванадесет) продуктови групи, които са подходящи
за използване на зелени изисквания и/или критерии при възлагането на
поръчки. Докладът е публикуван за обществено обсъждане, след което е
одобрен от страна на АОП.
В

рамките

на

Етап

II

е

разработено

практическо

помагало

относно

възлагането на „зелени“ обществени поръчки, като в него са включени примерни
екологични изисквания и критерии за всяка от тези продуктови групи. По
отношение

на

предложените

за

отделните

групи

примерни

критерии

за

допустимост, технически спецификации, критерии за оценка на офертите и
условия за изпълнение на договора е осигурен преглед, осъществен от външни
експерти, притежаващи знания и опит в съответните области.
Изготвеното помагало е отпечатано в 1500 екземпляра на рециклирана
хартия,

за

да

се

разпространи

по-широко

сред

възложителите

и

заинтересованите лица.
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 Мярка 6, Дейност 6.4.
Въвеждане на система за електронно възлагане
В края на 2018 г. изпълнителят по договор за обществена поръчка
„Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеббазирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система
„Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП)”, финансирана по Оперативна
програма „Добро управление”, стартира процедура по предаване на разработени
модули на системата, предвидени за приемане на Етап I от сключения договор,
след което започват дейностите по тестване на системата и изпълняване на
препоръките, дадени от страна на Агенцията.
 Мярка 10, Дейност 10.3.
Обучения за възложители
През

2018

г.

продължи

изпълнението

на

обучителната

програма,

разработена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, в
рамките на проект на Института по публична администрация. Експерти от АОП
участват като лектори в 11 тридневни обучения на ИПА на тема „Прилагане на
Закона за обществените поръчки”.
 Мярка 12, Дейност 12.1.
Развитие на механизма за ефективно сътрудничество с цел гарантиране на
съгласуваност

между

действията

при

предварителния

и

последващия

контрол
Във

връзка

с

оптимизиране

дейността

на

Методическия

съвет

са

осъществени срещи с цел обмяна на информация между АОП и органите за
последващ контрол. Изготвени са предложения за изменение на чл. 246 от ЗОП,
които са приети с промените в закона (обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г.).
 Мярка 14, Дейност 14.1.
Преглед на системата за обжалване и предложения за нейното оптимизиране
(напр.гаранции срещу злоупотреба с правото на обжалване и др.)
Въз основа на извършен анализ на данните относно обжалването на
обществените поръчки в периода 2010-2017 г. и проведени срещи с основни
заинтересовани страни, са предприети действия за иницииране на промени в
ЗОП. Промените са приети през м. юни 2018 г., като те са насочени към
прецизиране

на

някои

разпоредби

относно

подаването

на

жалби

и

предотвратяване на евентуални злоупотреби с правото на обжалване.
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II.3. Споразумение за предоставяне на консултантски услуги с
Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР)

Споразумението с МБВР цели да се оцени ефективността на заложените в
Стратегията мерки и установи актуалното състояние на националната система на
обществените поръчки, като се предложат препоръки в потенциални области за
подобрение.
Изпълнението на предвидените в Споразумението дейности започна през
месец януари 2018 г., като до 31.12.2018 г. е постигнат следният напредък:


Извършен е функционален преглед на АОП с фокус върху осъществявания
предварителен контрол. Констатациите и предложенията на екипа на
МБВР се съдържат в представен и одобрен Доклад за функционален
преглед.



Въз основа на предоставени данни от Регистъра на обществените
поръчки, поддържан от АОП и допълнителна информация от проведени
проучвания сред възложители и изпълнители на обществени поръчки, е
изготвен анализ на данните за обществените поръчки и договорите. През
месец декември 2018 г. на агенцията е предадена преработената на
английски

език

версия

на

документа,

анализиращ

данните

за

обществените поръчки.


Във връзка с цялостната оценка на системата за обществените поръчки в
България

са

изпратени

въпросници

до

възложители,

икономически

оператори и граждани;


През месец декември 2018 г. е проведен семинар с участието на АОП,
МБВР и други ключови заинтересовани органи, на който са обсъдени
реализираните в тази връзка дейности - основни констатации на екипа на
Банката,

примери

за

добри

практики

от

други

страни,

както

и

потенциални области за подобрение.
Предвид необходимостта от допълнително време за осъществяване на
проучвания и интервюта с различни заинтересовани страни, от екипа на
Световна

банка

Споразумението.

е

предложено

удължаване

на

срока

на

действие

на

На 21.12.2018 г. с Решение № 933 на Министерския съвет е

подписано изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски
услуги между АОП и МБВР. С него срокът на действие на Споразумението се
удължава до 28.02.2019 г., когато дейностите по споразумението следва да
бъдат изцяло изпълнени.
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II.4.
Платформата
ще
реализира
цялостното
възлагане
на
обществените
поръчки,
като
включва етапите на планиране,
подготовка,
провеждане
и
приключване на всички видове
процедури,
сключване
на
договори,
фактуриране
и
разплащане. Офертите ще могат
да бъдат подавани по електронен
път.

Изграждане

на

единна

централизирана платформа за
възлагане

на

електронни

обществени

поръчки

(ЦАИС

ЕОП)

Директивите
обществените

на

поръчки

ЕС
от

за

2014

г.

поставят принципните изисквания при
електронно възлагане на обществени

поръчки. Разписани са правила за електронна комуникация, които позволяват
цялостно електронно възлагане на обществени поръчки.
Директивите са въведени в българското законодателство чрез ЗОП и ППЗОП.
В

националния

закон

е

регламентирано

задължение

за

използване

на

национална електронна платформа, считано от 1.11.2019 г.
ЦАИС ЕОП (Системата) ще бъде въведена в експлоатация на два етапа. На
първия етап ще бъдат внедрени определени модули, които ще осигурят базовата
функционалност на Системата. На втория етап ще бъдат въведени и останалите
модули за постигане на пълната й функционалност.
През

2018

г.

изпълнителят

по

договора за внедряване на ЦАИС ЕОП
съвместно

с

интензивно

екип
по

от

АОП

работи

разработването

на

платформата.

Уточнени

са

необходимите

детайли

по

функционалностите

и

начина

на

реализацията им в Системата.

Електронните
обществени
поръчки значително улесняват и
ускоряват
целия
цикъл
на
възлагане
на
обществените
поръчки, като го правят и поефективен.
Те
водят
до
повишаване на публичността и
прозрачността при разходването
на обществени средства.

В началото на 2018 г. е завършен
детайлния анализ за реализация на
функционалните модули на Системата както за етап I, така и за етап II.
Подготвени са следните документи:
 Детайлен анализ и дизайн на ЦАИС ЕОП.
 Общ план-график за изпълнение на дейностите.
 Подробен план-график за изпълнение на дейностите от етап I.
На 03.04.2018 г. е подписано Споразумение между Държавна агенция
„Електронно управление” и АОП за предоставяне на услугата ко-локация
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(осигуряване на непрекъснато и безпроблемно функциониране на техническото
оборудване на ЦАИС ЕОП в специализиран център) в сървърни помещения на
държавната агенция.
За целите на ЦАИС ЕОП, на АОП е осигурен достъп до данни от следните
регистри:
 Класификатор

на

населени

места

(Министерство

на

регионалното

развитие и благоустройството).
 Търговски регистър (Агенция по вписванията).
 Регистър БУЛСТАТ (Агенция по вписванията).
През втората половина на 2018 г. са извършени тестове на разработените
функционалности, заложени за етап I. С изпълнителя е уточнен и план-график
за изпълнение на дейностите от етап II.
В съответствие с условията на сключения договор и хронологията на
изпълнение на дейностите, са извършени предвидените разплащания към
изпълнителя.

II.5

Законодателство и методология

II.5.1. Развитие

на

нормативната

уредба

в

областта

на

обществените поръчки

Обществените поръчки са важен инструмент за осигуряване защитата на
обществения

интерес

при

разходване

на

публични

средства

и

спазване

принципите на ДФЕС. Предвид това, изграждането на стабилна нормативна
основа,

гарантираща

еднакво

разбиране

и

прилагане

на

правилата

при

възлагане на поръчки се явява ключов фактор за ефективното функциониране
на системата.
Развитието

на

правната

уредба

през

2018

г.

е

свързано

основно

с

установяване на нормативни правила и условия за въвеждане на националната
платформа за възлагане на обществени поръчки изцяло с електронни средства.
В тази насока АОП изготви и предложи промени в ЗОП, които са приети от НС
през второто полугодие на 2018 г. (ДВ, бр. 86 от 2018 г.). Измененията във
връзка с използване на платформата засягат основно:
 реда за публикуване на задължителните образци на документи при
възлагане на поръчки в ОВ на ЕС и РОП;
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на

профилите

на

купувача

на

възложителите;
 процеса на подготовка и провеждане на процедурите;
 сключване и изпълнение на договорите, включително подаването на
заявки по тях и на фактури.
Направени са и промени, с които се цели развитие на нормативната уредба,
както и нейното прецизиране за установяване на еднородна практика. Те са в
съответствие

с

провежданата

държавна

политика

за

намаляване

на

административната тежест и постигане на икономии на средства и време в
процеса на възлагане. По-важните са в следните насоки:
 Променени са праговете за възлагане на поръчки в съответствие с новите
европейски стойности, в сила от 1 януари 2018 г.;
 Във връзка с установени затруднения в практиката при участие в
процедури и по-специално подаване на ЕЕДОП от стопанските субекти, е
прецизиран кръга на лицата, които са задължени да го подписват;
 Прецизирани са правилата за подизпълнителите;
 Въведени са нови санкции за необхванати до момента нарушения, както и
санкции при установена повторност на нарушенията.
Съществени

промени

са

направени

и

в

предварителния

контрол,

осъществяван от АОП. Те произтичат от натрупаната практика в рамките на
двегодишния срок на действие на закона и имат за цел основно да оптимизират
вида

и

обхвата

му

и

да

уеднаквят

правилата

и

подхода

за

неговото

осъществяване.
През първото полугодие на отчетния период АОП участва и в подготовката и
приемането на промени (ЗИДЗОП, обн., ДВ, бр. 49 от 2018 г.), свързани с
обжалване на поръчките. Измененията в тази част на закона са насочени към
ограничаване на установени нелоялни практики при обжалване на решенията за
откриване на процедурите. За тяхното преодоляване е въведено задължение за
обосноваване качеството на заинтересовано лице, както и отговорност за
причинени вреди, когато се докаже злоупотреба с правото на обжалване. Важна
е промяната на началния момент на спиране на процедурата при обжалване,
което повлиява на случаите на неоснователно спрени поръчки.
За осигуряване на условия за практическо прилагане на промените в закона,
през второто полугодие на отчетния период АОП изготви предложения за
изменение на относимата подзаконова нормативна уредба:


Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки;
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Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени
поръчки (обн. ДВ, бр. 17 от 2019 г.);



Устройствения правилник на АОП;



Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава
двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за
защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд.

Промените в първите три акта са приети от МС и са в сила от 1 март 2019 г.,
а измененията в тарифата се прилагат от началото на 2019 г.

 Междуведомствено съгласуване
През 2018 г. от страна на АОП са изразени 18 становища по проекти на
актове на Министерския съвет, които имат отношение към обществените
поръчки. Сред съгласуваните документи са законопроекта за изменение и
допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, законопроекта за
изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане,
проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за
2019 г., законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата,
проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на Доклад за
дейността на Съвета за координация в борба с правонарушенията, засягащи
финансовите интереси на ЕС през 2017 г. и Отчет за изпълнение на Плана за
действие за 2017 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и
борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, за
периода 2014-2020 г. и други.

II.5.2. Методическа

помощ

и

популяризиране

на

добри

практики
Установяването

на

законосъобразната

практика

при

възлагането

на

обществени поръчки е свързано с правилно прилагане на нормативната уредба.
Основните правомощия на АОП по издаване на общи методически указания,
предоставяне на писмени становища и преки консултации по конкретни казуси и
обобщаване

на

практиката

допринасят

за

преодоляване

на

възможни

затруднения по прилагане на законодателството и установяване на единна
практика.
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 Отговори на писмени запитвания
Чрез тази форма на методическа помощ възложителите могат да получат
експертно становище във връзка с прилагане на законодателството по конкретни
казуси, поради което те се ползват активно от нея. Специфичните случаи и
разнообразните въпроси затрудняват водене на статистика и извличане на
обобщени

данни.

Независимо

от

това,

през

отчетния

период

най-често

задаваните въпроси са свързани с основанията за отстраняване от процедурите,
прилагане на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП),
изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки и други.
Съществена част от запитванията са свързани с възлагането на обществени
поръчки, финансирани със средства от европейските фондове.
Броят на изходящите писма, изготвени от специализираната администрация
на АОП е 268 становища, включително отговори на писмени запитвания на
възложители и други заинтересовани лица.
През отчетния период най-голяма е активността на представителите на
администрацията на изпълнителната власт (министерства и агенции), следвани
от кметовете на общини и секторните възложители.
Въпросите, отправени до агенцията са индикатор за евентуалните посоки, в
които възложителите и кандидатите/участниците изпитват затруднения при
прилагане
обобщава

на
и

законодателството
анализира,

като

в

областта.

служи

за

Получената

основа

при

информация

изготвяне

на

се

общи

методически указания и актуализиране на издадени ръководства.

 Общи методически указания
АОП издава общи методически указания при установена необходимост от
информиране на всички заинтересовани лица по въпроси, за които получава
множество запитвания или наблюдава разнородна практика.
През

2018

г.

са

изготвени

8

общи методически указания,

които

са

публикувани на ПОП. Указанията засягат следните теми:


Задължения на възложителите във връзка с проверката на техническите
спецификации от външни експерти;



Използване

на

информацията

от

обявлението

за

приключване

изпълнението на договор за обществена поръчка като доказателство към
основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП;
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Представяне на документи за доказване изпълнението на изискванията
относно личното състояние и критериите за подбор при участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка;



Преустановяване на изискването за представяне на свидетелство за
съдимост от участник, избран за изпълнител на обществена поръчка по
реда на Закона за обществените поръчки;



Предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки в
електронен вид – еЕЕДОП;



Включване в списъка на външни експерти за проверка на технически
спецификации на процедури за обществени поръчки (по чл. 229а от
Закона за обществените поръчки (ЗОП) (актуализация на МУ-5/2017 г.);



Предоставяне на достъп до документацията в профила на купувача, в
случаите при които обявлението за обществената поръчка е публикувано
в „Официален вестник” на Европейския съюз в неработен ден.

Указанието относно предоставяне на свидетелство за съдимост е отменено
(МУ – 5/02.03.2018 г.) и актуализирано с указание МУ – 6/17.05.2018 г.
Изготвен е един видеоклип относно попълване на Единния европейски
документ за обществени поръчки. В тази връзка, в рубриката „Въпроси и
отговори”

е

публикувана

подробна

информация

относно

Европейската

електронна услуга за работа с ЕЕДОП.

 Преки консултации
Този способ на подпомагане дава възможност за директна комуникация и
обсъждане на проблемите, поради което интересът към консултативните срещи е
голям. За неговото осъществяване се изисква отделяне на времеви и човешки
ресурси от страна на АОП.
През 2018 г. са проведени 52 срещи с представители на централната и
местна администрация, свързани с прилагане разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
Спектърът на обсъжданите въпроси е разнообразен и обхваща всички етапи на
възлагателния процес, включително изпълнение на договорите.
На горещата телефонна линия през отчетния период са консултирани над
4 000 потребители по проблеми, свързани с попълването на утвърдените
образци
Данните получени от преките консултации, както и от запитванията се
използват от АОП за анализ на потребностите от издаване на общи методически
указания. Когато се констатират празноти в приложимата правна уредба, те се
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систематизират и се отразяват при подготовката на изменения в нормативните
актове в областта.

 Популяризиране на добри практики
o

Добри практики в областта на екологосъобразните поръчки

През 2018 г. АОП продължи изпълнението на проект “Методическа подкрепа
за развитието на „зелените” обществени поръчки в България”, финансиран от
Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Проектът цели да повиши информираността относно ползите от „зелените”
обществени поръчки, да насърчи тяхното възлагане и да създаде условия за
последователна и целенасочена политика в тази област, включително като
стимулира предлагането на екологосъобразни продукти и услуги от страна на
частния сектор.
Във връзка с изпълнението на специфична
цел 1 по проекта „Изграждане на приложим
цялостен

модел

определяне

за

на

„зелено”

минимум

възлагане

10

и

подходящи

продуктови групи” е изготвено Практическо
помагало.
Помагалото

съдържа

три

тематични

модула (стратегически, правен и оперативен),
в които е разяснена стратегическата и правна
рамка за възлагане на „зелени” обществени
поръчки.
В

изпълнение

на

специфична

цел

2

по

проекта:

„Повишаване

на

информираността относно добрите практики за опазване на околната среда при
възлагането на обществените поръчки“ е осъществено едно работно посещение в
Швейцария за проучване на добри практики от швейцарския опит.
През месец декември 2018 г. е подписан Анекс към Договора за изпълнение
на проекта, с който са одобрени нови, допълнителни дейности и е удължен
срока на неговото изпълнение до 30 юни 2019 г.

o

Други добри практики

През 2018 г. агенцията публикува в ПОП следните наръчници и ръководства:
 „Ръководство за специалисти за възлагането на обществени поръчки”
(издадено от ЕК).
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В ръководството на Комисията са анализирани проблеми и потенциални
грешки, установени в практиката на налагане на финансови корекции при
проекти, финансирани по ЕСИФ. Включени са конкретни препоръки за тяхното
недопускане от възложителите на обществени поръчки.


„Ръководство за публичните власти при възлагане на обществени поръчки
за иновации” (издадено от ЕК).

В

ръководството

се

разглеждат

провежданите

политики,

свързани

с

иновациите. Посочват се още и ползите от възлагането на иновативни поръчки
за обществото. Представени са и добри примери от държавите членки на ЕС.

II.5.3. Участие в подготовката на стандартизирани изисквания
и документи
През отчетната година агенцията активно участва в разработването на
стандартизирани документи за прилагане в обществените поръчки, с оглед
ползите от тяхното въвеждане. Основните цели са свързани с уеднаквяване на
правилата

и

процедурите

и

оптимизиране

на

използваните

ресурси

при

възлагане на обществени поръчки.
През 2018 г. Управляващият орган на Оперативна програма “Околна среда
2014-2020 г.” (УО на ОПОС) предостави разработени стандартизирани документи
за

възлагане

на

обществени

поръчки

за

основни

проектни

дейности

–

инженеринг (проектиране и строителство), строителство и строителен надзор, на
проекти в сектор „Води”. В изпълнение на правомощията си АОП участва
активно в организирането на съгласувателната процедура. В резултат е изготвен
финален вариант на стандартизираните документи, които заедно с доклад са
предложени на министъра на финансите за одобрение.
Документите са утвърдени със заповед № ЗМФ-827/04.09.2018 г. на
министъра на финансите, която е публикувана заедно с тях на ПОП. Одобрените
стандартизирани документи и изисквания касаят обществени поръчки с предмет
инженеринг (проектиране

и

строителство)

на

пречиствателни

станции за

отпадъчни води и ВиК мрежи, строителство на ВиК мрежи и строителен надзор
по FIDIC. Съгласно заповедта, считано от 10.09.2018 г., одобрените документи
са задължителни за прилагане при възлагане на поръчки за инфраструктурни
проекти в сектор „Води”, финансирани с национални средства, както и за тези
финансирани по Оперативна програма „Околна среда”, Оперативна програма
„Региони в растеж 2014-2020” и Програмата за развитие на селските райони за
периода

2014-2020

година.

Със

заповед

№

ЗМФ-1360/31.12.2018

г.

на

министъра на финансите стандартизираните документи и изисквания остават да
се прилагат само за поръчки, за инфраструктурни проекти по Оперативна
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програма „Околна среда”, ос 1 „Води”, поради отчетени затруднения при
практическото им прилагане.

II.6.

Осигуряване

информацията,

на

публичност

свързана

с

и

прозрачност

възлагането

на

на

обществени

поръчки
II.6.1. Поддържане и развитие на Портала за обществени
поръчки и Регистъра на обществените поръчки

 Портал за обществени поръчки
Порталът е централизирана информационна система, която дава достъп до
данни относно всички аспекти на обществените поръчки, систематизирани в
отделни тематични области и ориентирани към специфичните интереси на
основните

групи

потребители.

Информацията

на

портала

се

обновява

ежедневно. Достъпна е на български и английски език.
Основни и често посещавани области са:
„Законодателство и методология”, „Контрол
и мониторинг”, „Образци и списъци”, „РОП и
е-услуги”, „Възложители” и „Изпълнители”.
Във всяка тематична област на портала
са

предоставени

подменюта,

полезни

препратки към други интернет страници и
информационни

ресурси.

ПОП

осигурява

достъп до интернет страницата на АОП, чрез
която се представя актуална информация за

Възможностите за търсене на
информация
в
ПОП
се
разширяват
непрекъснато.
Информацията се актуализира
ежедневно, за да могат всички
заинтересовани лица да се
осведомят
за
новостите.
Улеснение
за
всички
потребители на Портала са
публикуваните видеоклипове и
друга помощна информация.

организацията и дейността на агенцията.
Чрез ПОП агенцията осъществява обратна връзка с потребителите на
Портала и получава информация от тях по важни въпроси. Един от начините е
провеждането

на

анкети

по

различни

теми,

свързани

с

практиката

на

обществените поръчки. През годината са регистрирани общо над 800 мнения по
зададените въпроси.
В съответствие с едно от правомощията си, изпълнителният директор на
агенцията, със съдействието на професионалните сдружения и организации в
съответния бранш, поддържа списък с външни експерти, които възложителите
могат да използват при подготовката и провеждането на процедури за възлагане
на обществени поръчки. Към края на 2018 г. активно регистрирани в списъка са
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387 външни експерти, като информацията за 45 от тях е подадена от 8
организации, а останалите регистрации са в резултат на подаването на
индивидуални заявления.
Следващата графика (фиг. 2) показва устойчиво високото ниво през
годините на интереса към ПОП. През 2018 г. посещенията на портала са
1 612 207, което представлява средно над 4 400 посещения на ден. От
регистрираните данни се налага

общият

извод, че

ПОП

се

оценява

от

потребителите като надежден източник на информация.

2018 г.

1,612,207

2017 г.

1,722,600

2016 г.

1,800,650

2015 г.

1,738,739

2014 г.

1,823,663
1,801,809

2013 г.

1,522,730

2012 г.
989,300

2011 г.

929,000

2010 г.
2009 г.

664,300
фиг. 2



Регистър на обществените поръчки
Поддържането на РОП е една от основните функции на агенцията и през

2018 г.
Регистърът представлява електронна база данни с информация за всички
обявени обществени поръчки и резултатите от тяхното възлагане, включително и
информация за изпълнението им. Той е основен инструмент за гарантиране
спазването на принципите за публичност и прозрачност, които осигуряват
условията за лоялна и честна конкуренция при възлагане на обществените
поръчки.
Достъпът до информацията в регистъра е безплатен и се осъществява
посредством ПОП.
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обществените

поръчки

се

подава

от

възложителите с използването на различни образци на документи. Създадена е
възможност възложителите да упълномощават свои служители да попълват
информацията в утвърдените образци, да подписват попълнените документи с
квалифициран електронен подпис и да ги изпращат до АОП.
Възложителите изпращат подлежащата на публикуване информация само в
електронен вид и в съответствие с изискванията на Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни услуги, без подаване на хартиен
носител.
Упълномощените потребители ползват и безплатната електронна услуга
„Електронен подател” (е-Sender), чрез която агенцията препраща служебно за
публикуване в „Официален вестник” на ЕС обявления за обществени поръчки.
Броят на възложителите, които са ползвали тази услугата през 2018 г. е 1 117.
Броят на препратените документи за публикуване в ОВ на ЕС през годината е 16
536.
Една от важните функционални възможности на регистъра е бързото и
разширено

търсене

в

неговата

база

данни.

При

бързото

търсене

заинтересованите лица могат да търсят информация за публикувани обществени
поръчки по ключова дума от предмета на поръчката, уникалния номер на
поръчката или ключова дума от името на възложителя. Разширеното търсене
позволява филтриране на информация от РОП по широка гама от критерии. При
разширеното търсене има три възможности – търсене на преписки, търсене на
отделни документи, търсене на информация за публикувани в профилите на
купувачите обяви. Критериите за търсене са разделени на групи.
Чрез указване на филтър за предварителни обявления в търсенето на
документи

заинтересованите

лица

могат

да

проследят

намеренията

на

възложителите за откриване на обществени поръчки и да се подготвят за
участие в предстоящи процедури.
Потребителите имат достъп до съдържанието на преписката на публикувана
обществена поръчка и могат да проследят възлагателния процес – откриване на
процедура

за

възлагане

на

обществена

поръчка,

промени,

обжалване,

прекратяване, възлагане, изменение на договор в срока на изпълнението му,
приключване.
Чрез разширеното търсене потребителите могат да запазват комбинация от
критерии като шаблон за търсене, който може да се използва многократно.
Всеки регистриран потребител на ПОП може да се абонира и за получаване на
автоматично уведомление по електронна поща за публикувани документи в РОП,
които отговарят на зададените критерии в конкретен шаблон. Данните показват,
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че към края на 2018 г. в РОП са регистрирани 25 050 шаблона за търсене и са
подадени 19 918 заявки за електронен абонамент, които се изпълняват
ежедневно.
Агенцията непрекъснато усъвършенства и разширява възможностите за
търсене на информация в РОП.
Независимо,
информация

на

че

основното

предназначение

заинтересованите

лица,

той

е

на
и

РОП

е

надежден

да

осигурява

източник

на

статистически данни, въз основа на които се провежда наблюдението върху
пазара на обществените поръчки. Посредством РОП се осигурява и изпълнение
на задължението на страната за предоставяне на статистически отчети до ЕК,
вкл. статистическа информация за мониторинговия доклад. Въведената в
регистъра информация подпомага дейността и на контролните органи във връзка
с подлежащи на проверка процедури и сключени договори.
АОП предоставя данни за всички сключени договори за обществени поръчки,
в т.ч. тези, свързани с изключения от приложното поле на ЗОП, и за
допълнителните изменения в процеса на изпълнение на договорите, в отворен
формат в новия ПОД (https://data.egov.bg/).
Посоченото

илюстрира

значението

и

важността

на

регистъра

за

функционирането на системата на обществени поръчки, а оттам и за една от
основните функции на АОП – поддържането на регистъра в техническо
състояние, което позволява наличната в него информация да е на разположение
на потребителите във всеки момент.
През 2018 г. в РОП са въведени общо 71 809 документа, в т.ч. 56 545
публикувани, 12 326 информации за обяви и 2 938 обобщени информации по
чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП (фиг. 3).
2018 г.

71,809

2017 г.

65,257

2016 г.

67,291

2015 г.

70,999

2014 г.

72,775

2013 г.

71,270
59,444

2012 г.
40,234

2011 г.
2010 г.

35,515

2009 г.

36,095
42,768

2008 г.
35,036

2007 г.
2006 г.

26,630

фиг. 3
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Тенденция, която трябва да бъде отчетена, е свързана с непрекъснатото и
устойчиво нарастване на броя на документите, изпратени до АОП с използване
на електронен подпис. За 2018 г. 99,95% от документите са били въведени
директно в базата данни на регистъра от упълномощени потребители. Видно от
графиката по-долу (фиг. 4), процентът на цифрово подписаните документи
бележи значителен ръст през последните години, което е важна предпоставка за
бъдещо развитие на следващите етапи от процеса на електронното възлагане.

2018 г.

99.95%

2017 г.

99.63%

2016 г.

97.67%

2015 г.

96.03%

2014 г.

93.97%

2013 г.

87.91%

2012 г.

72.59%

2011 г.

39.00%

2010 г.

30.95%

2009 г.

20.58%

2008 г.

2007 г.
2006 г.

17.37%
8.82%
0.97%

фиг. 4

Към края на 2018 г. в регистъра се съдържат данни за 6 441 възложители и
29 375 изпълнители по договори за обществени поръчки.

II.6.2. Мониторинг и публикуване на обобщена информация

Въз основа на информацията от регистъра АОП извършва мониторинг върху
националния пазар на обществените поръчки и периодично публикува (под
формата

на

електронен

бюлетин)

актуалните

стойности

на

основните

показатели, с оглед проследяване динамиката на неговото развитие.
Според данните от осъществявания мониторинг, общият брой на обявените
през 2018 г. обществени поръчки възлиза на 11 897 (фиг.5).
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13,362
11,939 11,894
10,610

11,122

10,129

8,763
7,807

7,401

11,897
10,235

10,876

8,193

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
фиг. 5

Увеличението спрямо предходната година е с 1 021 обществени поръчки или с
9,39%.

Други наблюдавани показатели са броят и стойността на сключените
договори.
Стойността на сключените през годината договори възлиза на 8,45 млрд.
лева (Стойността на договорите, сключени в чужда валута, е преизчислена в
лева с използване на валутните курсове на БНБ към 31.12.2018 г.).
Средната стойност на един договор е 405 800 лв.

общ брой договори

стойност
валута

2018 г.

20 819

2017 г.

20 951

2018 г.

2017 г.

BGN

7 989 097 150

6 862 747 730

EUR

234 650 460

19 428 088

USD

0

294 187

CHF

0

711 073

GBP

6 840

205 249

*Данните са към края на съответната година. В сумата не са включени изключенията
от приложното поле на ЗОП.
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информация

за

стойността

на

сключените

договори по години. Стойността е в милиарди лева.

8.45

8.04

7.53
6.92

5.78

5.97

2011

2012

6.45

6.90

4.00

2010

2013

2014

2015

2016

2017

2018
фиг. 6

Индикатор

за

активността

на

възложителите

според

техния

тип

е

разпределението на процедурите между публични възложители (по чл. 5, ал. 2
от ЗОП) и секторни възложители (по чл. 5, ал. 4 от ЗОП). Докато публичните
възложители са всички онези, които разходват бюджетни средства, в групата на
секторните се включват дружествата, които извършват дейности с обществено
значение – такива като водоснабдяване, електроснабдяване, експлоатация на
транспортни мрежи и други.
Графиката на фиг. 7 показва разпределението на обществените поръчки,
обявени от двете основни групи възложители.
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

11015
7994
6897

8360
6313

5859

10279 9999

8885

8380

8858

9794

6527

1866 2616 2347 1494 1542 1666 1769 1660 1895 2237 1855 2018 2103
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
фиг. 7
секторни публични
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Съотношението между броя процедури, обявени от публични и секторни
възложители, е 82% към 18% в полза на първите. Този резултат закономерно
произтича от по-големия брой публични възложители, като пропорцията в общи
линии се запазва, съпоставимо с предходния период. От друга страна, обаче,
предвид

процентното

съотношение

в

броя

на

публичните

и

секторните

възложители (96:4), този резултат показва средно по-голяма активност при
секторните възложители. Показателна в тази връзка е и статистиката, изнесена
в таблицата по-долу. В класацията на десетте най-активни възложители според
броя на сключените от тях договори през 2018 г., пет са секторни възложители.

Възложител
1

Електроенергиен
/ЕСО/ ЕАД

2

системен

Брой договори
оператор

Стойност в лв.

452

115 350 519

Община Варна

406

145 426 272

3

ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД

392

195 975 633

4

ЧЕЗ Разпределение България АД

303

405 698 882

5

Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

288

110 762 383

6

Централен орган за покупки

276

53 810 478

7

Столична община

246

374 772 421

8

Военномедицинска академия /ВМА/

236

175 501 833

9

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй

212

173 112 959

10

Университетска
многопрофилна
болница за активно лечение /УМБАЛ/
"Д-р Георги Странски" ЕАД - Плевен

184

67 802 732

Разпределението на броя процедури въз основа на обекта на поръчката –
строителство,

услуги

или

доставки,

дава

представа

за

структурата

на

потребностите на възложителите (фиг. 8). Представеното разпределение през
последните 13 години показва запазване на съотношението между строителство,
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услуги и доставки. Традиционно най-голям е делът на доставките, следван от
услугите и строителството.

2018 г.

18%

2017 г.

15%

2016 г.

15%

2015 г.

17%

2014 г.

17%

2013 г.

15%

2012 г.

15%

2011 г.

14%

2010 г.

14%

2009 г.
2008 г.
2007 г.
2006 г.

46%

36%

50%

35%

45%

40%

47%

36%

45%

38%

43%

42%

46%

38%

49%

37%

47%

19%

39%

45%

24%

36%

45%

21%

31%

47%

23%

32%

46%
строителство

31%

доставки

услуги

фиг. 8

Друг съществен показател за анализ е разпределението на обществените
поръчки, обявени според вида на избраната процедура или в рамките на
създадени квалификационни системи (фиг. 9).

30

Квалификационна система

788

Пряко договаряне

4492

Публично състезание
13

Конкурс за проект
Партньорство за иновации

1

Състезателен диалог

2

Договаряне без публикуване на обявление

9
140

Договаряне без предварителна покана за участие

15

Договаряне с публикуване на обявление за поръчка

1265

Договаряне без предварително обявление

180

Договаряне с предварителна покана за участие

3

Състезателна с договаряне

21

Ограничена

4938

Открита
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
фиг. 9
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Открита процедура и публично състезание са процедурите, при които
всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Запазва се установената
през

годините

тенденция

за

най-голям

процент

на

процедурите,

които

гарантират принципа за публичност при възлагането – откритата процедура
заема дял от 41,51% от общия брой процедури, а публичното състезание −
37,76%. Общо те са

около 79,27% от всички проведени процедури, което е

доказателство за постигнато високо равнище на публичност и прозрачност в
сектора на обществените поръчки в страната
По отношение на равнището на интеграция на българския с европейския
пазар на обществените поръчки е необходимо да се представят данни за дела на
процедурите, които се обявяват и чрез Официален вестник на Европейския
съюз.
През 2018 г. българските възложители са обявили общо 6 617 процедури на
европейския пазар, което съставлява 56 % от общия брой на обявените
процедури (фиг. 10).

44%

поръчки, обявени в ОВ
на ЕС

56%

поръчки на национално
ниво

фиг. 10

 Мониторингов доклад
През 2018 г. АОП представи на Европейската комисия Доклад относно
мониторинга на обществени поръчки в страната. Докладът е в изпълнение на
ангажиментите

на

България,

произтичащи

от

европейските

директиви

в

областта, за упражняване на мониторинг върху състоянието на пазара на
обществените поръчки.
Докладът съдържа аналитична и статистическа част. При изготвянето му са
взети предвид становищата и на други организации, като дирекция „Концесии“ в

29

Агенция по обществени поръчки

Министерски

съвет,

Комисия

за

Годишен доклад 2018

защита

на

конкуренцията

и

Върховен

административен съд, Агенция за държавна финансова инспекция, Сметна
палата и пр.
Отчетени са количествени показатели за броя и стойността на обявените и
възложени обществени поръчки и концесии. Включена е информация относно
най-често срещаните причини за неправилно прилагане на законодателството в
областта.
С

хистограми

възлагането

на

са

поръчки

получаване

на

само

(показател

за

ниска

конкуренция)

онагледени
една

след
оферта

степен

на

и

прекомерното

използване

на

непрозрачни

процедури

(договаряне

предварителна

публикация)

без
от

определени възложители.
Документът съдържа информация
за участието на малките и средните
предприятия

в

пазара

Мониторинговият
доклад
е
изготвен
по
предварително
утвърден образец на ЕК.
Целта на доклада е да даде
представа за законосъобразното
прилагане на приложимите правни
норми и успешни практики при
възлагането
на
обществени
поръчки.
Резултатите
от
мониторинга могат да се използват
и за намиране на ефективни
решения
при
установени
проблеми в практиката.

на

обществените поръчки.
Специално внимание е отделено на възлагането на поръчки с включени
екологосъобразни изисквания (т.нар. зелени обществени поръчки), както и на
включването на социални критерии при възлагането.

II.7. Контролна дейност
II.7.1. Предварителен контрол
Предварителният контрол като функция на АОП се осъществява от 1 януари
2009 г., като през годините се развива и усъвършенства.
Извършваният от АОП контрол през 2018 г. е четири вида:
 чрез случаен избор на процедури за възлагане на обществени поръчки;
 върху процедури на договаряне;
 върху договори, които са изключение от приложното поле на ЗОП;
 при изменения на договори за обществени поръчки на основание чл. 116,
ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Заедно с посочените контролни механизми АОП извършва и преглед на
конкретни процедури посредством мониторингови проверки.
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Контрол чрез случаен избор
Контролът чрез случаен избор (КСИ) е двуетапна проверка – преди и след
откриване на процедурите за възлагане на обществени поръчки. В обхвата му
попадат процедурите, които подлежат на публикуване в РОП, с изключение на
тези в областите отбрана и сигурност (възлагани по специфични правила), и на
процедурите на договаряне, които са обект на друг вид предварителен контрол,
извършван от АОП - по чл. 229, ал. 1, т. 6 ЗОП (отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в
сила от 01.03.2019 г.). Проверка се осъществява само на поръчки, избрани по
утвърдена методика, която отчита нивото на риск. Изборът е автоматизиран и се
извършва от специализиран софтуер - Система за случаен избор (ССИ), чрез
който се осигурява възможност всяка от провежданите в страната процедури да
се определи за проверка от АОП.
Методиката, въз основа на която се избират процедурите за контрол, се
актуализира ежегодно. Извършената през 2018 г. промяна цели сред избираните
процедури да се увеличи броят на тези с по-висока стойност и с по-висок
обществен интерес.
В периода 01.01. – 31.12.2018 г. за контрол чрез случаен избор са
определени 246 процедури за възлагане на обществени поръчки. За проверка на
първи етап са постъпили 255 комплекта проекти на документи за обществени
поръчки (част от които във връзка с процедури, избрани от ССИ през
предходната 2017 г.). Процедурите за възлагане на 229 от проверените на първи
етап поръчки са обявени в Регистъра на обществените поръчки, респ. Подлежат
на

втора

проверка

от

АОП

(фиг.

11).

постъпили проекти на
документи/обявени
процедури

255
237

I етап

229

изразени становища
226

II етап

фиг. 11

Показаните по-долу графики илюстрират броя на получените преписки на
първи и на втори етап на контрола в зависимост от обекта на поръчката, вида на
процедурата за възлагане и вида възложител.
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Най-много преписки, са с обект „доставки” – 213 бр., следвани от тези с
обект „услуги” – 159 бр. и „строителство” с 112 бр. (фиг. 12).

I етап
111

102
84

60

75

II етап

52

строителство

доставки

услуги

фиг. 12

Следващата графика показва разпределението на преписките според вида
на процедурата (фиг. 13). Най-голям брой заемат „откритите” по вид процедури
– 152 бр. на първи и 136 бр. на втори етап. На следващо място са публичните
състезания – съответно с 76 и 74 бр., а най-малко са процедурите на договаряне
– 27 и 19 бр. съответно на първи и втори етап (вкл. договаряне с предварителна
покана за участие – съответно 6 и 5 бр., договаряне без предварително
обявление – 15 и 9 бр., договаряне без предварителна покана за участие – по
1 бр. на първи и на втори етап, пряко договаряне – съответно 5 и 4 бр.).

открита
публично състезание
процедури на
договаряне

152
76

136
74

I етап
II етап

27 19
фиг. 13

През отчетната 2018 г. най-голям брой преписки за осъществяване на
контрол се пада на общините (109 и 95 бр. съответно на първи и етори етап),
следвани от публичноправните организации (съответно 84 и 75 бр.), секторните
възложители (31 и 28 бр.), министерствата (17 и 18 бр.) и агенциите (14 и 13 бр.
съответно).
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Видно от графиката на фиг. 14, делът на преписките по процедури,
финансирани

със

средства

от

Европейските

структурни

и

инвестиционни

фондове, е около 30 %.

II етап

68

161

I етап

72

183

0%

20%

40%

60%

финансиране
със средства от
ЕС
финансиране с
бюджетни
средства
80%

100%
фиг. 14

На фиг. 15 е представено разпределението на процедурите, за които са
представени документи за проверка, според стойността на поръчката, за която
се отнасят, на база стойностния праг по чл. 20, ал. 1 ЗОП.

100%
80%
60%

178

140

40%

20%

77

89

I етап

II етап

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

0%
фиг. 15

Въз основа на проверените документи, на първи етап са изразени 237
предварителни становища. На втори етап (т.е. след откриването на процедурите
в РОП) агенцията е изразила 226 окончателни становища за законосъобразност,
като за 75 процедури не са установени несъответствия с изискванията на ЗОП.
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Данните от следващата графика (фиг. 16) показват, че на първи етап спрямо
почти всички проверени документи са отправени препоръки за съобразяване с
разпоредбите на ЗОП.

II-ри етап

75

151

I-ви етап 7

0%

не са установени
несъответствия
установени са
несъответствия

230

20%

40%

60%

80%

100%

фиг. 16

Въз основа на информация относно резултатите от извършените през 2018 г.
проверки в областта на обществените поръчки, установените пропуски и
нарушения касаят основно:
 неспазване на приложимия ред за възлагане на обществената поръчка (в
т.ч. чрез незаконосъобразно разделяне);
 непредставяне в обявлението за обществена поръчка на задължителна
според закона информация (за естество и обема на възлагания договор,
за изискваните гаранции, мотиви в определените от закона случаи и др.);
 пропуски, свързани с поддържането на профил на купувача (липса на
информация за датите на публикуване на отделните документи, непълна
преписка и др.);
 включване на неясни, непълни или нееднозначни условия (напр. относно
основания за отстраняване, критерии за подбор, срокове и условия за
изпълнение на поръчката и т.н.), включително поради противоречие
между

публикуваните

документи

като

обявление,

технически

спецификации и др.;
 въвеждане на критерии за подбор, извън установените в закона, и/или
поставяне на изискване за доказване на съответствие с критериите за
подбор чрез документи, които не попадат в обхвата на допустимите
доказателства по чл. 62 и чл. 64 от ЗОП;
 поставяне на изискване за допълнителни декларации (преповтарящи
информация от ЕЕДОП) или за представяне на документите за доказване
по чл. 62 и чл. 64 от ЗОП със заявлението за участие/офертата (вкл. под
формата на приложения към ЕЕДОП);
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технически

спецификации

указания, изисквания, насочващи към определен

(непълни

стопански субект,

непосочване на възможността за еквивалент и др.);
 некоректни методики за оценка (субективни показатели, неясни указания,
трудно разграничими показатели за оценка, значими разлики в стъпките
на оценяване, грешни формули, предвидено оценяване на оферти, които
не отговарят на изискванията на възложителя, оценяване на аспекти като
пълнота и представяне на информацията в документи, свързани с
организацията на изпълнение на дейностите, смесване на критерии за
подбор и показатели за оценка и т.н.);
 неправомерно отстраняване на кандидати/участници.
Установените пропуски и нарушения се дължат на различни фактори, като
следва да се отчита и сложността на материята като цяло, невъзможността
законодателството относно обществените поръчки да съдържа изрична уредба
на всички случаи, които възникват на практика, както и необходимостта от
съобразяване на специалното законодателство, приложимо към конкретната
обществена поръчка.
С оглед по-задълбочен и ефективен контрол, от 01.01.2018 г. е осигурена
външна експертиза при проверка на техническите спецификации и методиките
за оценка на офертите.
Тя се осъществява от външни експерти, специалисти в областта на предмета
на обществената поръчка, определена за контрол по чл. 232 от ЗОП (отм.) или
за мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ППЗОП (отм.). Външните експерти се
определят съгласно Наредбата за условията и реда за определяне на външни
експерти

за

проверка

на

технически

спецификации

при

възлагане

на

обществени поръчки (отм.) от комисия, назначена със заповед на изпълнителния
директор на АОП и включваща служители на АОП, Министерство на финансите и
Националния център за информация и документация.
Със Заповед № РД - 48/14.11.2017 г. на изпълнителния директор на АОП е
одобрен списък със 72 професионални области, относим за 2018 г., за които са
необходими специалисти за проверка на технически спецификации. Списъкът е
публикуван на ПОП. През 2018 г. след анализ на текущата дейност по
осъществяване на контрола е отчетена необходимост от предоставяне на поширок спектър от професионални области. Предвид посоченото е взето решение
за допълване на списъка с 5 бр. професионални области, считано от 2019 г.
Въз

основа

на

предложение

на

комисията,

със

Заповед

№

РД–

61/21.12.2017 г. на изпълнителния директор на агенцията е одобрен и Списък
на външните експерти (относим за 2018 г.) по чл. 229а, ал. 2 от ЗОП (отм.). В
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него първоначално са регистрирани 45 външни експерти в 24 области. През
2018 г. на основание чл. 13, ал. 2 от Наредбата (отм.) от списъка са изключени
трима външни експерти.
В срока чл. 6, ал. 1 от Наредбата (отм.) – от 1 до 31 октомври 2018 г., в АОП
са постъпили 46 заявления за включване на нови външни експерти в списъка по
чл. 229а, ал. 2 от ЗОП (отм.). Съгласно Заповед № РД-69/06.12.2018 г. на
изпълнителния директор на агенцията 36 заявления са одобрени за допълване
на списъка по чл. 229а, ал. 2 от ЗОП (отм.), считано от 2019 г.
Проверките на техническите спецификации и методиките на обществена
поръчка, определена за контрол или за мониторинг от АОП, се възлага на
външен експерт от списъка след изтеглянето му на случаен принцип чрез
специализиран софтуер, поддържан от АОП.
Най-често избирани външни експерти за контрола чрез случайния избор са
от областите: Информационни и комуникационни технологии, Хранителновкусова промишленост, Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство,
Екология, Комуникационна и компютърна техника.
През отчетния период от 237 поръчки, проверени на първи етап на
контрола, в 112 случая са избрани външни експерти. В останалите 125
проверката е извършена от експерти на АОП, тъй като в областта, съответстваща
на предмета на поръчката, няма одобрени външни експерти, избраният външен
експерт е отказал да извърши проверката, или възложителят е избрал опция
„извън списъка” за областта, съответстваща на предмета на поръчката (фиг. 17).

47%

брой възложени
проверки с участието
на външни експерти

53%

брой възложени
проверки без участието
на външни експерти
фиг. 17

Техническите спецификации се проверяват за наличието на ограничителни
условия като посочване на модел, източник или специфичен процес, който
характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален
изпълнител, както и за търговска марка, патент, тип или конкретен произход
или производство. Проверката цели да предотврати допускането на условия и
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изисквания с дискриминационен характер или предварително дефинирани
такива, които биха довели до облагодетелстване на определени лица.
Най-често срещани грешки и несъответствия, установени след извършени
проверки на техническите спецификации на процедури, избрани за контрол чрез
случаен избор по чл. 232 от ЗОП и мониторинг по чл. 114 от ППЗОП от външни
експерти по чл. 229а ЗОП, са свързани с:
• непосочване в техническата спецификация на достатъчна, детайлна и
ясна информация по отношение на възлагания предмет (напр. липса на
описание

на

всчики

възлагани

дейности,

непосочване

или

недостатъчно

посочване на характеристики на обекта на поръчката);
• непосочване

на

думите

„или

еквивалентно/и“

при

описването

на

техническата спецификация чрез стандарт, спецификация, техническа оценка,
техническо одобрение или технически еталон, както и при посочване на
конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира
продуктите или услугите, търговска марка, патент, тип или конкретен произход
или производство (във връзка с чл. 48, ал. 2 от ЗОП и чл. 49, ал. 2 от ЗОП;
• непосочване на някои нормативни актове, приложими към изпълнение
предмета на поръчката;
• наличие на препратки към нормативни актове, които са отменени.
Общата прогнозна стойност на проверените на втори етап на КСИ процедури
е

приблизително

440

млн.

лв.,

като

разпределението

е

представено

в

следващата таблица.

в процес на
провеждане

възложени

прекратени

238 925 973

28 049 771

Прогнозна
стойност в лева,

139 466 157

без ДДС

През периода не са установени процедури, за които да са налице условия за
определяне на наблюдатели в работата на комисиите.
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на

договаряне

без

предварително

обявление, договаряне без предварителна покана за участие и пряко
договаряне

Договарянето без предварително обявление и договаряне без предварителна
покана

за

участие,

възложителите

както

могат

да

и

прякото

прилагат

договаряне

само

при

са

процедури,

наличие

на

които

определени

обстоятелства и при спазване на изрично посочените в ЗОП условия и
предпоставки. При този вид процедури най-слабо са застъпени принципите на
ЗОП − публичност, прозрачност и конкурентност, което ги определя като
рискови.
Агенцията

осъществява

контрол

върху

процедури на договаряне без предварително
обявление,
участие

и

откриват

без

предварителна

пряко
от

покана

за

които

се

договаряне,

публични

и

секторни

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

Преобладаваща част от
разгледаните процедури на
договаряне са за доставка
на природен газ, топлинна
или електрическа енергия,
или питейна вода – 109 бр.

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

прагове.

осъществяването

на

Процедурата
контрол

на

тези

по
възлагания

обхваща

проверка

на

съответствието между мотивите на възложителя, съдържащи се в решението за
откриване, и приложените доказателства с избраното правно основание, за да се
установи дали са спазени изискванията на закона за прилагане на този вид
процедура.
През 2018 г. по този ред са разгледани 228 процедури. Изразени са
становища по 207 от тях. В 15 случая при прегледа е установено, че съответната
процедура не подлежи на контрол, поради ниската стойност на възлаганата
поръчка, на 1 процедура не е осъществен контрол, тъй като правното основание,
на което е открита (чл.79, ал. 1, т. 2 ЗОП) не попада в обхвата на контрола по
чл. 233 ЗОП, а 5 процедури са прекратени от възложителя преди завършване на
проверката.
В съответствие с чл. 233, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато поръчките са на стойност,
по-ниски от определените в чл. 20 от ЗОП законови прагове, контрол се
осъществява

само

върху

процедурите,

определени

чрез

ССИ,

съгласно

методиката по чл. 232, ал. 2 ЗОП. През 2018 г. е осъществен контрол на 11 бр.
договаряния, които са открити на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 6, 9 и 10 и чл.
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182, ал. 1, т. 1, 4 и 5 ЗОП и са на стойност под посочената в чл. 233, ал. 2 ЗОП.
Те са разгледани по реда на чл. 233, ал. 1 ЗОП.
От подлежащите на контрол процедури на договаряне без предварително
обявление, без предварителна покана за участие и пряко договаряне през 2018
г., най-висок дял заемат процедурите, открити на основание чл. 79, ал. 1, т. 3,
б. „в” ЗОП – 166 бр. Посоченото правно основание предполага наличие на
изключителни права, включително на права на интелектуална собственост. В
тези случаи възложителите нямат алтернативен доставчик на съответната стока
или услуга и по тази причина канят лицето, носител на правата.
На следващо място се нареждат процедурите, открити на основание чл. 79,
ал. 1, т. 4 ЗОП - 31 бр. Посоченото правно основание се прилага при възникнала
необходимост от предприемане на неотложни действия, породени от настъпване
на изключителни обстоятелства (§ 2, т. 17 от ДР на ЗОП). Това са събития като
природни бедствия, аварии, катастрофи, както и други, които непосредствено
застрашават живота и здравето на хората и затрудняват или нарушават
нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя. В
такива случаи следва да се предприемат неотложни действия, поради което не
могат да бъдат спазени сроковете за открита или ограничена процедура, или
състезателна процедура с договаряне, респ. договаряне с предварителна покана
за участие. Данните, от контрола на този вид процедури, показват, че в 76% от
случаите са изразени препоръки към възложителите за необходимост от
допълнителни

мотиви

и

доказателства,

обосноваващи

избраното

правно

основание, респективно наличие на изключителни обстоятелства (фиг. 18).

24%
76%

правното основание не
е безспорно доказано
правното основание е
мотивирано и доказано

фиг. 18
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Статистиката показва, че през 2018 г. е
осъществен

контрол

на

10

процедури

на
Анализът по отношение
на възлаганите процедури
за доставка показва, че
основанието по чл. 79, ал.
1, т. 6 ЗОП се прилага
изцяло
от
секторни
възложители.

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

основание

се

прилага,

когато

са

необходими допълнителни доставки на стоки
от

същия

доставчик,

предназначени

за

частична замяна или допълване на наличните
доставки

и

съоръжения

и

смяната

на

доставчика ще доведе до несъвместимост или
до съществени технически затруднения при
експлоатацията и поддържането, поради придобиване на стока с различни
технически характеристики.
От общия брой договаряния относително малък е делът на процедурите,
открити на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 букви „а” и „б”, т. 6, т. 9 и т. 10 и чл.
182, ал. 1, т. 1 и т. 5 ЗОП – общо 31 бр. (фиг. 19).

чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в"
ЗОП

166

чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП

31

Други правни основания

31

0

50

100

150

200
фиг. 19

Данните от контрола на процедури на договаряния за последните години
показва, че характерът на този вид процедури не се променя и най-често до тях
се прибягва в хипотеза на изключителни права и права на интелектуална
собственост, т.е. при сключването на договори, за които обективно не е налична
конкуренция на пазара или тя е съществено ограничена по административен или
нормативен ред.
От гледна точка на обекта на обществените поръчки, следва да се отбележи,
че през 2018 г. от договарянията, подлежащи на проверка, с най-висок дял са
процедурите с обект „доставки” – 136 бр., следвани от тези за „услуги” – 71 бр.
По отношение на възложителите, статистиката показва, че през 2018 г. найголям брой от проверените процедури са открити от общини (42 бр.). На
следващо място са агенциите (34 бр.) и лечебните заведения (31 бр.). След тях
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се нареждат учебните заведения (19 бр.), публичноправните организации
(13 бр.) и министерствата (12 бр.) - фиг. 20.

общини
8%
9%

агенции

29%

лечебни заведения

10%
23%

21%

учебни заведения
публичноправни
организации
министерства

фиг. 20

Контрол върху някои изключения от приложното поле на закона

АОП извършва контрол върху някои изключения от приложното поле на
закона при наличието на определени обстоятелства (чл. 14, ал. 1, т. 5-8 ЗОП).
Посоченият контрол се осъществява при вътрешно възлагане (т.нар.in-house) на
поръчки от възложители на контролирани от тях лица/стопански субекти за
изпълнение на точно определени дейности.
Целта на контрола е да се установи дали
избраното от възложителя правно основание
се прилага законосъобразно чрез проверка
за съответствие на представените от него
мотиви и доказателства с регламентираните
в закона изисквания (чл. 234, ал. 3 ЗОП).
Осъществява

се

преди

сключването

на

От общия брой проекти
на документи, постъпили
за контрол през 2018 г.,
най-висок
дял
заемат
възлаганията на основание
чл. 14, ал. 1, т. 5 ЗОП – 44
бр.

договора и завършва със становище.
През 2018 г. са разгледани 55 случая във връзка с изключения от
приложното поле на ЗОП. От общия брой проверени преписки на 48 е
осъществен контрол и е изразено становище за законосъобразност, а в 7 от
случаите не е осъществен контрол поради ниска прогнозна стойност.
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От проверените през 2018 г. изключения от приложното поле на ЗОП, с найвисок дял са тези с обект „услуги” – 49 бр., следвани от in-house възлагания с
обект „доставки” и “строителство”, които са съответно 4 бр. и 2 бр.
По отношение на възложителите, статистиката показва, че през 2018 г. найголям е броят на получените за контрол проекти на документи за in-house
възлагане от общините (48 бр.). На следващо място са министерствата (4 бр.), а
след тях се нареждат агенциите и публичноправните организации (съответно 2
бр. и 1 бр.). Данните показват, че общините най-често прибягват до този вид
възлагане.
Анализът на данните от въвеждането на контрола на in-house възлагане през
2016 г. до 2018 г., показва, че за последната година броят им се е увеличил
почти 2 пъти (от 21 бр. през 2016 г., 23 бр. през 2017 г. и 55 бр. през 2018 г.),
което е основание да се счете, че възложителите все по-често се възползват от
възможностите на посоченото правно основание.
Данните от този вид контрол показват, че в 96% от проверените преписки е
установено законосъобразно прилагане на избраното правно основание, от
което може се приеме, че условията на чл. 14, ал. 1, т. 5-8 от ЗОП се прилагат
правилно (фиг. 21).

4%
правното основание не е
безспорно доказано
96%

правното основание е
мотивирано и доказано

фиг. 21

Същевременно, в случаите, при които се констатират несъответствия и
въпреки това възложителят сключва договор, АОП изпраща информацията на
Сметната палата и АДФИ.

Контрол при изменение на договор за обществена поръчка

АОП осъществява предварителен контрол и при изменение на договор за
обществена поръчка, за спазване на определени законови условия. По същество
този контрол обхваща случаите, при които в резултат на непредвидени
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обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни
доставки, услуги или строителство, които не са включени в първоначалната
обществена поръчка. Проверката се изразява в преглед на представените
мотиви и доказателства към тях. Тя обхваща прилагането на чл. 116, ал. 1, т. 2
ЗОП както при публични, така и при секторни възложители. Осъществява се
преди сключването на допълнителното споразумение, което дава възможност
заключенията от проверката да се вземат предвид от възложителя преди
подписване на анекса.
През 2018 г. са обработени 10 преписки за изменение на договори за
обществени поръчки. В 4 от случаите е установено, че ЗОП се прилага
законосъобразно, в 2 от случаите изборът на правно основание не е безспорно
доказан, а останалите 4 не са подлежали на контрол поради ниска стойност
(фиг.22).

20%
40%

40%

правното основание не е
безпорно доказано
правното основание е
мотивирано и доказано
неподлежащи на контрол

фиг. 22

От гледна точка на обекта, през 2018 г. от изпратените за проверка в АОП
проекти на документи за изменение на договори за обществени поръчки, с найвисок дял са тези с обект „строителство” – 6 бр., следвани от „услуги” – 3 бр. и
„доставки” – 1 бр.
По отношение на възложителите, статистиката показва, че през 2018 г. найголям е броят на измененията на договори, получени за проверка в АОП от
общини (5 бр.). На следващо място са агенциите (3 бр.), а след тях се нареждат
лечебните заведения и публичноправните организации (с по 1 бр.).
За случаите, при които въпреки констатираните несъответствия се сключва
договор, АОП изпраща информацията на Сметната палата и АДФИ.
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II.7.2. Мониторинг на определени процедури за възлагане на
обществени поръчки
През отчетния период АОП продължи да извършва проверки на конкретни
процедури при условия и ред, разписани във вътрешни правила, утвърдени от
министъра на финансите. Проверките са насочени към открити процедури,
провеждани от публични възложители, с които се възлагат договори за
строителство на стойност над 10 000 000 лв. или за доставки или услуги на
стойност над 500 000 лв. Всеки работен ден се прилагат утвърдените правила,
по които се избират процедурите за мониторинг.
В периода 01.01. – 31.12.2018 г. за осъществяване на проверки по този ред
са избрани 196 процедури. Показаната по-долу графика илюстрира тяхното
разпределение според обекта на поръчката (фиг. 23). Най-много поръчки са с
обект „услуги” и „доставки”– 102 бр. и 75 бр. съответно, като най-малко са тези
с обект „строителство” – 19 бр.

10%

38%

52%

доставки
услуги
строителство

фиг. 23

Най-много поръчки, подложени на мониторингови проверки, са обявените от
общините (72 бр.), следвани от тези на публичноправните организации (42 бр.)
и министерствата и агенциите с равен брой (по 41 бр.).
Видно от следващата графика, делът на процедурите, определени за
мониторинг и финансирани със средства от ЕС, е около 30 % (фиг. 24):
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финансиране с бюджетни средства

147

20%

40%

60%

80%

100%
фиг. 24

За разглеждания период са проверени 198 бр. процедури (15 от тях са
избрани

през

предходната

2017

г.),

като

в

148

случая

са

установени

несъответствия със ЗОП, а в 46 такива не са констатирани, което е близо 1/3 от
всички проверки. Четири процедури са били прекратени преди АОП да извърши
проверка.
И тук, както и при контрола чрез случайния избор, след 01.01.2018 г., във
връзка с проверката на техническите спецификации и методиките за оценка
(когато е приложимо) е осигурена законова възможност за използване на
външни експерти, специалисти в областта на възлагания предмет. През отчетния
период за 88 процедури, определени за мониторинг, са избрани външни
експерти (фиг. 25).

45%

55%

брой възложени
проверки с участието
на външни експерти
брой възложени
проверки без
участието на външни
експерти
фиг. 25

Най-много избрани външни експерти за мониторинговите проверки има в
областите: Строителство на сгради и съоръжения, Медицина, Комуникационна и
компютърна техника, Хранително-вкусова промишленост, Инженерство, профил
Пътно/транспортно строителство.
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Общата прогнозна стойност на процедурите, проверени по този ред, е над
3 340 000 000 лв., разпределена както следва:
в процес на
провеждане

възложени

прекратени

спрени

555 331 118

874 302 742

1 242 804 677

Прогнозна
стойност в лв.,

671 944 081

без ДДС

Обобщаване на практиката от контролната дейност
Обобщените данни показват, че през отчетната 2018 г. са обработени общо
918 преписки. Изразени са:
 237 бр. становища на първи етап на КСИ;
 226 бр. становища на втори етап на КСИ;
 207 бр. становища на основание чл. 233 ЗОП;
 48 бр. становища по чл. 234 ЗОП във връзка с договори, сключени на
основание изключения от приложното поле на закона;
 6 бр. становища във връзка с изменения на договори по чл. 235 ЗОП;
 198 бр. становища на процедури, избрани за мониторинг.
Процентното съотношение на изразените от АОП становища по видове
проверки (контрол) е показано на следващата графика (фиг. 26).

контрол на случаен избор

20%
1%

2%

контрол договаряния
53%
контрол изключения

24%
контрол изменение договори
проверки на конкретни
процедури (мониторинг)
фиг. 26

В заключение може да се направи извод, че извършените предварителни
проверки допринасят за редуциране на грешките, нарушенията и лошите
практики и способстват за по-прозрачен, състезателен и достъпен процес на
възлагане. Това от своя страна осигурява по-открито и по-ефективно разходване
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на публичните средства, както и свободен и лесен достъп на икономическите
оператори до тях.
Видно
контрол,

от
АОП

гореизложените
осигурява

данни

активно

чрез

осъществявания

съдействие

на

предварителен

възложителите

относно

практическото прилагане на законодателството по обществени поръчки.

II.8 Взаимодействие и обмен на информация с други органи и
организации
Участие в инициативи, свързани с Председателството на България на
Съвета на ЕС

През 2018 г. АОП взе участие в събития и
инициативи, свързани с Председателството на
Република България на съвета на ЕС.
Агенцията се включва в организацията и
провеждането на две събития от програмата на
Председателството:


Среща на министрите на финансите и
гуверньорите от Азиатско-европейския
форум (АСЕМ) и



Срещата на Съвета по икономически и финансови въпроси.

АОП е представлявана в две международни конференции в областта на
обществените поръчки, чийто тематичен фокус е разглеждането на политиките
за насърчаване на иновациите и екологосъобразността в процеса на възлагане,
както и инициативи, подкрепящи малките и средните предприятия:


„Стратегически

обществени

поръчки

–

политики,

процеси

и

добри

практики”, организирана от ИПА (м. май 2018 г.);


„Подобряване

достъпа

до

обществените

поръчки”,

организирана

съвместно с Европейската комисия (м. юни 2018 г.).
По време на Председателството на България на Съвета на ЕС, в гр. София е
проведена съвместна среща на Работните групи към Европейската комисия на
Правителствените експерти по обществени поръчки и на Първоинстанционните
органи по обжалване в областта на обществените поръчки. На заседанията,
делегатите от държавите-членки са запознати със системата по обжалване в
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България и последните промени в областта на обществените поръчки от
представители на АОП и КЗК.

Работни групи, съвети, комитети за наблюдение и взаимодействие с
национални органи и организации

През отчетната година представители на АОП участват в състава на различни
междуведомствени работни групи, като са подпомогнали съгласуването на
документи и изразяването на становища по тях, с експертизата си в областта на
обществените поръчки:


Работна група по Механизма за сътрудничество и оценка.



Работна група за изготвяне на информации и позиции на Република
България за заседанията на Съвета на ЕС по конкурентоспособност;



Работна

група

№

19

„Регионална

политика

и

координация

на

структурните инструменти” към Съвета по европейски въпроси;


Работна група № 25 „Търговска и външноикономическа политика”;



Работна група № 30 „Разширяване на ЕС” към Съвета по европейските
въпроси;



Работна група № 31 Национална програма за реформи” към Министерство
на финансите;



Работна група за координация на дейностите по комуникация по Българошвейцарската програма към Министерския съвет (дирекция “Централно
координационно звено”);



Работна група за предоставяне на техническа помощ на администрацията
на Република Македония в областта на изпълнението на фондовете на
Европейския съюз;



Работна група за програмен бюджет към МФ;



Съвет АФКОС към МВР.

Излъчени от АОП експерти участват като наблюдатели в присъствените
заседания на следните Комитети за наблюдение на оперативните програми:


„Околна среда 2014-2020”



„Региони в растеж 2014 -2020” ;



„Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020”;



„Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”;



„Програма за развитие на селските райони 2014-2020”.
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През 2018 г. АОП е приета за член на Българския институт по стандартизация.
Експерти от агенцията участват в работата на Технически комитет № 80
„Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и услугите“ (БИС/ТК
80) и Технически комитет № 84 „Банково дело, ценни книжа, финансови услуги
и електронно фактуриране“ (БИС/ТК 84).
Наред с посочените форми на сътрудничество, АОП съдейства с информация и
конкретна методическа помощ на различни органи и институции по време на
провеждането на редица други срещи и дискусии, на които са разглеждани
въпроси от областта на обществените поръчки.

Международна дейност

През отчетния период АОП активно участва в дейности по международно
сътрудничество на РБългария с организации в областта на обществените
поръчки. В рамките на работните групи към Комисията и други международни
форуми са обсъждани теми, свързани с професионализацията на лицата,
ангажирани

в

процеса

по

възлагане,

достъпа

на

малките

и

средните

предприятия до пазара на обществените поръчки; стратегическите обществени
поръчки и други въпроси.
През 2018 г. ЕК поставя акцент върху теми като възлагането на електронни
обществени поръчки

(предизвикателства,

професионализацията

(необходимостта

проблеми,
от

успешни

изграждане

на

практики)

и

капацитет).

Представители на АОП са участници в дискусиите по посочените теми и други
въпроси в областта на обществените поръчки, като участват в следните
международни форуми:



Работна група „e-Certis“;



Заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси
(ЕКОФИН);



Семинар на тема: “Професионализация при обществените поръчки“:
1/Инструменти за ефективност; 2/ Техническа подкрепа;



Работна среща на Мрежата на първоинстанционните органи за обжалване
в областта на обществените поръчки;



Европейски форум на заинтересованите страни относно електронното
фактуриране;



Форум за обществени поръчки, интегритет, управление и откритост;



Работна среща, посветена на обществените поръчки в здравния сектор;
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Работна среща на групата по икономика и статистика;



Работна група „Електронен подател − e-Sender”;



Правителствената експертна работна група по обществени поръчки;



Заключителна конференция по проект 'Digiwhist'.

e-CERTIS

През 2018 г. в базата данни на ЕК, е въведена актуална информация относно
сертификатите

и

другите

документални

доказателства,

изисквани

при

възлагането на обществени поръчки в България. Информацията се предоставя за
улеснение на чуждестранните стопански субекти при участието им в процедури,
обявени от национални възложители, като данните са полезни и за всички
заинтересовани лица.
Във връзка с промени в нормативната уредба и законовото уреждане на
нови електронни доказателствени документи, в e-CERTIS са извършени и
съответните актуализации относно информацията за България.
На Портала на АОП е наличен банер за бърз достъп до e-CERTIS.

III. Административен кaпацитет и изпълнение на бюджета

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

регламентирани

с

устройствения

правилник

на

агенцията,

приет

от

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

Структура и състав
При осъществяване на своите правомощия изпълнителният директор на АОП
се подпомага от администрация, която включва една обща и три специализирани
дирекции (фиг. 27).
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фиг. 27



Обща администрация

Дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност” (15
щатни бройки, от които реално заети към 31.12.2018 г. са 11 бройки, в т.ч.
директор на дирекцията) осъществява финансово-счетоводната и отчетната
дейност на АОП, осигурява изпълнението на бюджета и отговаря за техническото
и информационното осигуряване на агенцията, организира и осъществява
стопанисването

на

активите

и

материално-техническото

й

снабдяване,

осъществява дейностите, свързани с управлението на човешките ресурси и

51

Агенция по обществени поръчки

Годишен доклад 2018

правното обслужване на АОП и предоставянето на достъп до обществена
информация.

Специализирана администрация



 Дирекция „Законодателство и методология” с два отдела – „Правна
уредба и методология” (ПУМ) и „Стратегически документи и сътрудничество”
(СДС). Дирекцията подпомага изпълнителния директор на АОП при изпълнение
на правомощията му по Закона за обществените поръчки. В нея има 24 щатни
бройки, от които реално заети към 31.12.2018 г. са директор на дирекцията, 14
бройки в отдел „ПУМ” и 8 бройки в отдел „СДС”.
Дирекцията

осигурява

подготовката

на

проекти

на

нормативни

и

стратегически актове в областта на обществените поръчки, в съответствие с
приложимото европейско законодателство в тази област и оказва методическа
помощ на възложителите. Дирекцията е ангажирана също с осъществяване на
сътрудничество с органи и организации, вкл. със службите на Европейската
комисия, като изпълнява и други задължения на Република България в областта
на обществените поръчки, произтичащи от членството й в ЕС.



Дирекция „Контрол на обществените поръчки” с два отдела − „Контрол

чрез случаен избор” (КСИ) и „Контрол на договарянията, изключенията и
измененията на договорите” (КДИИД). Дирекцията подпомага изпълнителния
директор при осъществяването на външен предварителен контрол на процедури,
избрани чрез случаен избор, на процедури на договаряне, на някои изключения
от приложното поле на закона, при изменение на договори за обществени
поръчки в определените от ЗОП случаи. Състои се от 24 щатни бройки, от които
реално заети към 31.12.2018 г. са директор на дирекцията, 15 бройки в отдел
„КСИ” и 8 бройки в отдел „КДИИД”.
Дирекцията изготвя предложения за сезиране на компетентните органи за
упражняване на последващ контрол по ЗОП, както и разработва проекти на
правила и други документи, свързани с нейната дейност, проучва и анализира
често

допускани

пропуски,

слабости

и

нарушения,

установени

при

осъществяването на контрол, участва в изготвянето на наръчници и други
помощни материали, свързани с обществените поръчки.



Дирекция „Електронно възлагане, стандартизиране и мониторинг” с два

отдела – „Мониторинг и стандартизация на обществените поръчки” (МСОП) и
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„Информационно обслужване на националната електронна платформа” (ИОНЕП).
Дирекцията осигурява работата на РОП и ПОП, публикува

своевременно

приложимата информация в РОП и служебно препраща обявленията, подлежащи
на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз, а също така
осъществява

мониторинг

на

обществените

поръчки,

осигурява

технически

възможности за използването на образци на документи, свързани с възлагането
на обществени поръчки в единна централизирана платформа, поддържа и
актуализира списък на външни експерти с професионална компетентност,
свързана с предметите на обществените поръчки, които възложителите могат да
използват при подготовката и провеждането на процедури за възлагане на
обществени поръчки. В нея има 20 щатни бройки, от които реално заети към
31.12.2018 г. са директор на дирекцията, 7 бройки в отдел „МСОП” и 9 бройки в
отдел „ИОНЕП”.
Дирекцията

отговаря

за

въвеждането,

развитието,

поддръжката

и

функционирането на единната централизирана платформа за възлагане на
електронни обществени поръчки.



Административен капацитет

През отчетната година общата численост на персонала в АОП е 85 щатни
бройки.
Към 31.12.2018 г. са заети 76 щатни бройки.
Служителите са разпределени, както следва:
Според образователната степен: с висше образование – 72 лица; със средно
образование - 4 лица (фиг. 28).

4

Висше образование
72

Средно образование

фиг. 28
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Според образователната област: Правни науки – 23 лица; Стопански науки –
22 лица; Технически науки и информатика – 8 лица; Хуманитарни науки – 5
лица; Педагогически науки – 2 лица; Социални науки - 10 лица; Природни
науки и математика – 2 лица (фиг. 29).

3%
Правни науки

3%

14%
32%

7%
11%

Стопански науки
Технически науки и
информатика

30%

Хуманитарни науки
Педагогически науки

фиг. 29

Според възрастта: до 29 години – 7 лица; между 30 и 59 години – 64 лица;
60 и над 60 години − 5 лица (фиг. 30).

7%

9%

до 29 години
84%

От 30 до 59 години
От 60 и над 60 години

фиг. 30

През 2018 г. са проведени 18 конкурсни процедури за общо 24 работни
места. Назначените нови служители са 16 (13 от конкурсни процедури, 1 с
тристранно споразумение, а 2-ма са назначени без конкурс по трудово
правоотношение), а 7 служители са преназначени от същата администрация. Без
назначение са приключили 5 конкурсни процедури, като причините са свързани
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с липса на кандидати или липса на кандидати, отговарящи на условията за
допустимост. През отчетната година са напуснали 11 служители. Незаетите
щатни бройки в края на годината са 9.



Обучения и работни срещи

През

отчетната

специализирани
капацитет

на

година

обучения,
служителите

служителите

на

АОП

свързани

с

от

Представители

АОП.

са

преминали

изграждането

на

на

редица

професионален

ръководството

на

агенцията и експерти от общата и специализирана администрация са участвали
в следните обучения:


„Приложимост на стандартите и системите за управление в контекста на
ЗОП”

–

организирано

от

Българския

институт

по

стандартизация.

Проведени са 2 броя обучения, присъствали са 30 служители;


„Промяна на управлението в насока обществени поръчки с най-добро
съотношение между качество и цена и добросъвестност” – организирано
съвместно

от

АОП

и

Международната

банка

за

възстановяване

и

развитие, като част от дейностите по проект „Цялостен преглед и оценка
на

националната

система

на

обществените

поръчки

в

България”,

финансиран по Оперативна програма „Добро управление”. Обучени са 20
служителя;


„Професионално и организационно развитие на служителите в АОП” –
обучението е част от дейностите по проект „Подкрепа за прилагането на
ефективна политика в областта на обществените поръчки и развитие на
административния капацитет на Агенцията по обществени поръчки”,
финансиран по Оперативна програма „Добро управление”. В обучението
са взели участие 54 служители;



Обучение по Structured Query Language – организирано от Института по
публична администрация. Обучени са 17 служители;



„Въведение в

Общия

регламент за

защита на

личните данни” −

организирано от ИПА. Обучени са 6 служители;


„Преглед и оценка на системата на обществените поръчки в България” −
организирано

съвместно

от

АОП

и

Международната

банка

за

възстановяване и развитие, като част от дейностите по проект „Цялостен
преглед и оценка на националната система на обществените поръчки в
България”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”.
Обучени са 30 служители.
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служители

на

АОП

са

преминали

и

електронни обучения, организирани от Института по публична администрация, а
именно:


„Публичните власти в електронната среда” – обучени са 13 служители;



„Срочността в работата на администрацията” – обучени са 12 служители;



„Стратегии и политики за противодействие на рисковете в държавната
администрация” - обучени са 6 служители;



„Управление на риска в дейността на администрацията” − обучени са 6
служители.

В допълнение, следва да се отбележи и подкрепата, получавана по линия на
ЕСИФ, и по-специално чрез Оперативна програма „Добро управление”. Тя се
изразява

във

финансиране

на

част

от

заплатите

на

служителите

от

специализираната администрация на АОП съгласно подписан през м. юни 2016 г.
договор за безвъзмездна финансова помощ.
През м. септември 2018 г. е подписан и друг договор по проект „Подкрепа за
прилагането на ефективна политика в областта на обществените поръчки и
развитие на административния капацитет на Агенцията по обществени поръчки”,
чрез

който

се

финансират

дейности,

насочени

към

повишаване

на

професионализма на експертния състав.



Изпълнение на бюджета на АОП за 2018 г.

Агенцията

e

второстепенен

разпоредител

с

бюджет

по

бюджета

на

Министерството на финансите.
На основание чл. 34 от Закона за устройство на държавния бюджет,
утвърденият бюджет на АОП за 2018 г. е 2 144 300 лв.
Общият размер на разходите на агенцията за заплати и осигуровки е 1
591 624 лв., а за издръжка и капиталови разходи към 31.12.2018 г. е 270
710 лв.
Изпълнението на разходите на агенцията спрямо утвърдения план за
годината е 87 %.
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IV. Заключение

Постигнатите от АОП резултати през 2018 г., очертават широката рамка на
извършените от агенцията дейности, съгласно нормативно установените й
правомощия.
През годината активно се работи по дейности, свързани с подпомагане на
законосъобразното
развитие

на

и

ефективно

нормативната

възлагане

уредба,

на

обществени

използване

на

поръчки

различни

чрез

форми

за

предоставяне на методическа помощ, популяризиране на добрите практики и
осъществяване на ефективен предварителен контрол.
През

периода

основен

акцент

е

поставен

върху

изпълнението

на

ангажиментите, свързани с преминаване към електронни обществени поръчки. В
тази връзка, усилията са съсредоточени върху подготвителната дейност по
разработване и въвеждане на националната електронна платформа − ЦАИС ЕОП.
Във фокуса на агенцията са и дейностите по осъществяване на актуална
оценка на националната система на обществените поръчки, въз основа на която
да се направят изводи и препоръки за необходими бъдещи действия за
подобряване на нейната ефективност и ефикасност.
Въвеждането на електронната платформа и анализа от оценката на системата
на обществените поръчки ще определят целите и приоритетите в областта, като
основа за разработването на новата национална стратегия за развитие на
обществените поръчки в България.
Благодарение на усилията, положени от страна на служителите на агенцията
и под ръководството на нейния управленския състав, възложителите и другите
заинтересовани лица припознават АОП като открит, успешен и надежден
професионален

партньор

−

един

от

двигателите

на

целия

процес

по

установяване на електронното управление на обществените поръчки в България.
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