Проект и главна цел: Проект BG05SFOP001-1.003-0001-C01 „Подкрепа за
прилагането на ефективна политика в областта на обществените поръчки и
развитие на административния капацитет на Агенцията по обществени
поръчки“. Специфичните цели, които могат да се дефинират като
самостоятелни елементи от общата цел на проекта са: Подобряване
ефективността на системата на обществените поръчки и Укрепване на
капацитета и повишаване на професионалзма и мотивацията на
служителите в Агенцията по обществени поръчки. Проектът се финансира
от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Бенефициент: Агенция по обществени поръчки (АОП)
Обща стойност: 891 163.61 лв., от които 757 489.06 лв. европейско и
133 674.55 лв. национално съфинансиране.
Описание: С проекта се цели да се осигури финансиране на част от
дейностите, свързани с осъществяването на ефективна политика в
областта на обществените поръчки и развитие на административния
капацитет на Агенцията по обществени поръчки. Част от тези дейности са
заложени в Националната стратегия за развитие на сектора на
обществените поръчки в България за периода 2014- 2020 година, с която се
гарантира изпълнението на Предварително условие №4 от Споразумението
за партньорство на Република България, очертаващо помощта от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020
г. Дейностите, предвидени за изпълнение и финансиране по настоящия
проект са свързани с: разработване на стандартизирани образци на
документи; оптимизиране на процесите при осъществяване на
предварителния контрол, чрез разработване на специализирана
електронна „Система за случаен избор на поръчки"; разработване на нова
функционалност за определяне на външни експерти за проверка на
техническите спецификации при възлагане на обществени поръчки;
повишаване на знанията, уменията, мотивацията и професионализма на
експертите от агенцията; подобряване имиджа на агенцията и обмяна на
опит и добри практики с чужди експeрти от други институции, аналогични
на АОП.
Цели: Целта проекта е да се подпомогне изпълнението на мерките и
дейностите, заложени в Националната стратегия за развитие на сектора на
обществените поръчки в България за периода 2014- 2020 година, както и
да се гарантира изпълнението на предварително условие № 4 от

Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо
помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за
периода 2014 -2020 година. С изпълнението на мерките от стратегията и
дейностите от настоящото проектно предложение се цели да се постигне
по-висока ефективност и законосъобразност при прилагане на
законодателството в областта на обществените поръчки, както и развитие
на административния капацитет на агенцията, повишаване на
професионализма и мотивацията на служителите. Това от своя страна
предполага укрепване на системите за методология, контрол и мониторинг
на пазара на обществените поръчки, което кореспондира с приоритетната
ос на програмата отнасяща се до административното обслужване.
Специфичните цели, които могат да се дефинират като самостятелни
елементи от общата цел на проекта са:
- Подобряване ефективността на системата на обществените
поръчки;
- Укрепване на капацитета и повишаване на професионалзма и
мотивацията на служителите в Агенцията по обществени поръчки;
Общата и специфични цели на настоящият проект са в пълно
съответствие с целите и приоритетите на ОПДУ и са насочени към
повишаване на ефективността при възлагането на обществените поръчки.
Очаква се, изпълненито на описаните по-горе цели да доведе до
повишаване на знанията, уменията, мотивацията, квалификацията на
служителите в агенцията, както и улесняване работата на експертите,
ангажирани с процеса на възлагане на обществени поръчки, намаляване на
допусканите грешки и нарушения в пракитката, провеждане на
законосъобразни процедури за възлагане на обществени поръчки, респ.
законосъобразно радходване на публични средства и постигане на подобро качество на получаваната доставка/услуга като резултат от
проведената обществена поръчка.
Начална дата на стартиране на дейностите: 01.05.2016 г.
Крайна дата за извършване на дейностите: 31.12.2020 г.
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