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I. Въведение

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

обобщена

информация за

осъществените дейности и резултати

от

изпълнението на стратегическите и ежегодни цели на Агенцията по обществени поръчки
(АОП) за отчетната 2019 г.;
-

данни относно пазара на обществените поръчки в страната.

II.

Роля и основни функции на АОП

1.

Мисия, визия и принципи на работа

Мисията на АОП е защита на публичния интерес при
разходване на средства чрез обществени поръчки - като
ролята на агенцията при провеждане на държавната
политика в областта на обществените поръчки е свързана с
развитие на нормативната уредба и установяване на
законосъобразни практики, осигуряване на публичност и
прозрачност и насърчаване на професионализацията.

Визията за развитие на АОП предвижда агенцията да се утвърди като модерна и
професионално работеща администрация, която е:
- основна движеща сила на инициативи, насочени към подобряване на системата
на обществените поръчки в България, и
- доверен партньор на публичните институции, частния сектор и гражданското
общество в общата кауза за използване на потенциала на обществените поръчки, с цел
постигане на устойчиво развитие и ефективно разходване на ресурсите.
В дейността си АОП се ръководи от следните принципи:
• законност;
• откритост и достъпност;
• отговорност и отчетност;
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• ефективност;
• субординация и координация;
• предвидимост;
• обективност и безпристрастност.

2.

Стратегическа и правна рамка на дейността на 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. Правомощията на изпълнителния директор на
агенцията са посочени 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 по-специално принципите на равнопоставеност и
недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност
и прозрачност.
АОП

осигурява

изпълнението

на

националната

политика

в

областта

на

обществените поръчки основно като разработва проекти на нормативни актове,
предоставя методическа помощ, осъществява външен предварителен контрол и създава
условия и инструменти за осигуряване на публичност и прозрачност при възлагането на
обществени поръчки.
Основните резултати на АОП по посочените направления са свързани с
реализиране на дейности, насочени към:


изготвяне на проекти на нормативни актове в областта;



издаване на методически указания и становища по запитвания на

възложители, поддържане на Център за обслужване на клиенти, изготвяне и/или
актуализиране на наръчници и помагала, участие в срещи и обучения;


осъществяване

на

външен

предварителен

контрол

при

условията,

определени в ЗОП;


разработване,

поддържане

и

развитие

на

национална

електронна

информационна система, осигуряваща обявяването, провеждането и отчитането на
резултатите от обществените поръчки и насърчаване използването на електронните
услуги;


осъществяване на мониторинг в областта на обществените поръчки и

публикуване на електронен месечен бюлетин;


участие в работни групи, консултативни комитети и международни

форуми, организирани от службите на Европейския съюз.
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стратегическите

документи,

определящи

развитието на националната система на обществените поръчки, и нормативните актове,
уреждащи условията и реда за възлагане на обществени поръчки.
Водещ стратегически документ, в който е очертана държавната политика в
областта на обществените поръчки, е Националната стратегия за развитие на сектора
обществени поръчки в България за периода 2014 – 2020 г. Конкретните мерки за
нейното изпълнениe са разписани в Плана за изпълнение на стратегията.
Националната нормативна рамка, в която са уредени законовите изисквания за
възлагане на обществени поръчки се състои от следните актове:


Закон за обществените поръчки;



Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;



Постановление № 385 от 30 декември 2015 г. за дейността на Централния

орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт;


Постановление № 146 от 9 юни 2015 г. за създаване на Централен орган

да покупки в сектор „Здравеопазване“;


Постановление № 332 от 13 декември 2019 г. за приемане на график за

използване на Централизираната електронна платформа по чл. 39, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки1;


Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени

поръчки;


Наредбата за критериите и реда за определяне наличието на основни

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


Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за

изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни
средства;


Тарифата за таксите, събирани от Комисията за защита на конкуренцията

и Върховния административен съд за производствата по глава двадесет и седма от
Закона за обществените поръчки.
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:

Във връзка със Закона за мерките и действията при извънредното положение, виж
ПОП с новина Действие на извънредните мерки при възлагане на обществени поръчки:
https://www2.aop.bg/
1
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праговете, над които се прилагат предвидените в директивите на ЕС

процедури и правила за възлагане на обществени поръчки;


стандартните образци за публикуване на обявления;



Единния европейски документ за обществени поръчки;



Общия

терминологичен

речник,

който

цели

стандартизиране

на

наименованията, използвани от възложителите при описване предмета на обществената
поръчка.
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.

III. Изпълнение на приоритетите на АОП за 2019 г.



Приоритети в дейността на АОП за 2019 г.

Въз основа на определените в ЗОП правомощия и водещите политики и
сратегически документи на европейско и национално ниво в областта, прироритетите
на АОП за 2019 г. са следните:


Изпълнение на мерките от Националната стратегия за развитие на сектора

на обществените поръчки в България за периода 2014 – 2020 г.;


Изпълнение на дейности по въвеждане в реална експлоатация на модулите

от Етап 1 на единната централизирана платформа за възлагане на електронни
обществени поръчки – ЦАИС ЕОП;


Провеждане

на

практически

обучения

за

запознаване

с

функционалностите на ЦАИС ЕОП за широк кръг възложители и стопански субекти;


Подготовка на нормативни актове, свързани с ползването на ЦАИС ЕОП и

ефективното осъществяване на контрола;


Изпълнение на дейностите по Споразумението за предоставяне на

консултантски услуги с Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и
по проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в
България“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС).

1.

Отчитане на мерките от Националната стратегия за развитие

на сектора на обществените поръчки в България в периода 2014-2020 г.
Предвид финалния етап от действието на националната стратегия, значителна
част от заложените в нея мерки са реализирани понастоящем.
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През отчетния период продължава да се осъществя мярката с постоянен срок за
повишаване степента на информираност за състоянието на пазара на обществени
поръчки в България чрез издаване на месечен бюлетин (мярка 8 от Плана за
изпълнение на стратегията). Реализирани са редица дейности с цел укрепване на
административния капацитет и повишаване на професионализма (мярка 10 от Плана
за изпълнение на стратегията). Сред тематичните обучения, проведени в периода,
следва да се откроят обученията за представяне на Практическото помагало за
възлагане на „зелени“ обществени поръчки пред различни целеви групи (по мярка 4.3
от Плана за изпълнение на стратегията)
През 2019 г. акцент при изпълнението на мерките от Националната стратегия за
развитие на сектора на обществените поръчки са дейностите, свързани с поетапното
въвеждане на ЦАИС ЕОП (мярка 6.4 от Плана за изпълнение на стратегията) и
широката обучителна

кампания сред възложителите и стопанските субекти за

практическо представяне на платформата.
По-подробна информация за изпълнението на посочените мерки от стратегията е
налична на съответното систематично място в доклада.

ЦАИС ЕОП в
цифри:

2 404
Входящи
обаждания
Call Center

453

Над

1100
обучени лица

2.

Обучени
експерти
АОП

от
на

в

18
Разработени
модула

Дейности по въвеждане на ЦАИС ЕОП

Директивите на ЕС за обществените поръчки от 2014 г. поставят принципни
изисквания за използване на електронна комуникация в процеса на възлагане.
Разписаните правила насърчават възлагането на обществени поръчки да се осъществява
изцяло чрез електронни средства.
Директивите са въведени в българското законодателство през 2016 г. чрез ЗОП
и ППЗОП, които регламентират задължение за използване на национална електронна
уеб-базирана платформа. Нормативните актове предвиждат чрез поетапно въвеждане
на платформата по електронен път да се осъществи цикъла на възлагане на обществени
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поръчки с неговите вътрешни етапи (подготовка и публикуване на документи,
оценяване на оферти, сключване на договор, обработка на електронни фактури и обмен
на друга информация и документи).
За изпълнение на тези изисквания от АОП e обявeна открита процедура,
финансирана по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ)2. Съгласно договора,
ЦАИС ЕОП се реализира на два етапа. През първия етап се разработват и приемат
основните модули, които осигуряват базовата функционалност на системата. През
отчетния период са приети и пуснати в експлоатация модулите от първия етап, както и
два допълнителни модула. До края на втория етап (2020 г.) следва да бъдат въведени
и останалите модули за постигане на пълна функционалност на ЦАИС ЕОП.
Новата електронна система цели осигуряване на ефективност и удобство за
потребителите и максимална сигурност на информацията. Предвидено е чрез системата
да може да се проследи всяко действие на участниците и по този начин да се допринесе
за прозрачността, публичността, отчетността и безпристрастността при възлагането на
обществени поръчки.
Със ЗИДЗОП от 22 октомври 2019 г. се променят сроковете за задължителното
използване на ЦАИС ЕОП при възлагането на обществени поръчки. С Постановление
№ 332 от 13 декември 2019 г. на Министерския съвет е приет график, с който
задължителното прилагане на системата се урежда на два етапа, с начало –
01.01.2020 г.3
През отчетния период изпълнителят по договора за разработване и внедряване
на ЦАИС ЕОП, съвместно с екип от АОП, работи интезивно по развитието на
платформата. Паралелно с разработването и приемането на нови функционалности се
осъществява тестване на вече разработените модули, като се работи върху следните
основни направления:



предоставяне на безплатен и неограничен достъп до националната

платформа с интернет адрес www.eop.bg преди задължителното й
използване
На

05.04.2019

г.

базисните

модули

са

предоставени

за

тестване

от

потребителите, за да придобият опит и знания за практическото прилагане на

Договорът с избрания изпълнител Консорциум „ЕОП България“ е сключен на
14.12.2017 г.
2

Относно втория етап от графика, виж ПОП Действие на извънредните мерки при
възлагане на обществени поръчки
3
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платформата, с оглед осигуряване на плавен преход към електронно възлагане на
обществените поръчки.
През месец октомври 2019 г. е въведен по-рано в експлоатация и един от
модулите, предвиден в Етап II – „Профил на купувача“. АОП реализира въвеждането на
модула с цел спестяване на време и ресурси за възложителите, както и осигуряване на
единна точка за достъп до документацията на дадена поръчка. На възложителите е
предоставена възможност да се запознаят и с част от функционалностите на модули
„Квалификационна система“, „Динамична система за покупки“, „Подбор“ и „Оценяване“
още преди тези модули да бъдат финализирани и пуснати в експлоатация.
През месец ноември 2019 г. е пуснат също модул „Страница на АОП“.



организиране и провеждане на множество обучения с лектори от

екипа на разработчика на системата и от екипа на АОП, вкл. по заявка на
различни възложители
В изпълнение на договора за разработване, внедряване и поддръжка на ЦАИС
ЕОП през 2019. са реализирани 11 обучения за работа със системата за над 1 100 лица.
Обученията са безплатни за потребителите и се водят от лектори - представители на
разработчика на системата Консорциум „ЕОП България“. С провеждането им се постигна
запознаване и обучение на различните групи потребители на ЦАИС ЕОП, сред които
представители на възложители, стопански субекти, контролни органи.
За работа със системата са обучени и служителите на АОП. Проведено е също и
обучение за системни администратори от агенцията с цел запознаване с архитектурата
й и възможностите за нейното наблюдение и администриране.
Поради големия интерес към ЦАИС ЕОП, лектори от АОП провеждат обучения по
заявка на възложители за запознаване с основните функционалности на платформата.



предоставяне на възможност за паралелно използване на реална

продукционна и тестова среди на ЦАИС ЕОП за тестване и самообучение
През месец декември 2019 г. АОП предостави на заинтересованите потребители
възможност да използват тестовата среда на ЦАИС ЕОП, която функционира успоредно
с продукционната (реална) среда. Тестовата среда позволява на възложителите да се
запознаят с разработените функционалности на системата и да продължават да
симулират бизнес процесите по провеждане на различни видове процедури за възлагане
на обществени поръчки, независимо от момента, в който настъпва задължението им за
възлагане единствено чрез ЦАИС ЕОП. Стопанските субекти получават възможност да
тестват стъпките в системата за подготовка и подаване на електронни заявления за
участие и оферти за изпълнение на обществени поръчки.
Платформите са достъпни в режим 24x7 за всички крайни потребители.
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оказване на ефективна помощ



С цел улесняване на различните видове потребители на системата, агенцията
осигурява достъп до обучителни видео материали относно начина на регистрация в
ЦАИС ЕОП, публикува специализирани ръководства за използване на системата от
възложители и стопански субекти, поддържа рубрика с въпроси и отговори на често
задавани

въпроси,

издава

методически

указания

и

предоставя

друга

полезна

информация.
Във връзка с интереса на заинтересованите страни АОП предоставя регулярна
информация относно постигнатия напредък на ЦАИС ЕОП.

Център за обслужване на клиенти в АОП (Call Center)
Центърът за обслужване на клиенти започва своята дейност едновременно с
тестовото стартиране на платформата – 05.04.2019 г. Неговата функция е свързана с
предоставяне на експертна техническа подкрепа относно използването на електронната
платформа за крайните потребители на ЦАИС ЕОП (възложители, стопански субекти и
физически лица).
Центърът е достъпен на национален телефон 0700 17 151. Потребителите се
подпомагат с консултация както чрез входящи, така и чрез изходящи обаждания.
Постъпващата информация от входящите обаждания се записва в определена за целта
система за проследяване на проблеми чрез формиране на задачи, като всяка
регистрирана задача автоматично придобива пореден номер и отразява само едно
обаждане. Изходящите обаждания са резултат от извършена допълнителна проверка от
страна на служителите на центъра за разрешаване на конкретен практически проблем
при използване на системата.
Центърът за обслужване на крайни потребители на ЦАИС ЕОП оказва активно
практическо и техническо съдействие при запознаване с функционалностите на
елетронната платформа. Дейността му може да се илюстрира със следните графики
относно активността на:
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броя на регистрираните входящи и изходящи обаждания за периода 05.04.

– 31.12.2019 г.

бр. входящи
обаждания
4723
бр. изходящи
обаждания

2404

Период 05.04. - 31.12.2020 г.



фиг. 1

разпределението на обажданията в зависимост от вида на потребителя:
1%

2%
18%

Възложител
Стопански субект

79%

Физическо лице
Неизвестен

фиг. 2



броя на входящите обаждания в зависимост от вида на категорията,

предмет на обаждането:

Регистрация

1478

"Създаване" на процедура

441

Електронен подпис

128

РОП преди задължителното използване на…
Настройка на клиентска станция

127
105

ЕЕДОП

74

Попълване и подаване на оферта

37

Обучение ЦАИС

14
0

500

1000

1500

2000
фиг. 3
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Запитванията през посочения период, свързани с използването на ЦАИС ЕОП,
касаят следните въпроси:
•

прехвърляне на администраторски права;

•

прикачване на КЕП и електронни подписи в системата;



подписване на документи в системата (решения, обявления, ЕЕДОП и

други);


прикачване на документи в системата;



изтегляне и запазване на ЕЕДОП;



създаване на определени видове процедури в системата;



въвеждане на изисквания за лично състояние и критерии за подбор;



назначаване на членове на комисия;



срокове и комуникация между възложители и стопански субекти;



изпращане и получаване на съобщения и разяснения в системата;



запазване, съхраняване и предоставяне на ключове за декриптиране;



отваряне на оферти в системата; видимост на предложенията от страна на

възложителя и стопанските субекти;


други.

3.

Проекти



Споразумение за предоставяне на консултантски услуги с Международната

банка за възстановяване и развитие
През м. март 2019 г. приключва изпълнението на проект BG05SFOP001-2.0080001 „Преглед и оценка на системата на обществените поръчки в България“,
финансиран по ОПДУ. Дейностите по договора са изпълнени от МБВР – част от групата
на Световна банка, въз основа на споразумение за предоставяне на консултантски
услуги, ратифицирано от Народното събрание.
Проектът е насочен към извършване на цялостен преглед и оценка на актуалното
състояние на националната система на обществените поръчки, като това включва:


извършване на функционален анализ на капацитета на АОП за ефективно

и ефикасно изпълнение на възложените задачи (особено във връзка с
осъществявания от агенцията предварителен контрол на обществени поръчки);


количествен и качествен анализ на данните за процедурите за обществени

поръчки и договорите, с цел установяване ефективността на процесите на
възлагане;


оценяване на цялостното функциониране на системата на обществените

поръчки след влизане в сила на новото законодателство.
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Посочените дейности са осъществени с консултантската помощ, оказана от
Международната

банка

за

възстановяване

и

развитие

(МБВР)

в

рамките

на

Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между АОП и МБВР,
подписано на 2.11.2017 г. и ратифицирано впоследствие със закон от Народното
събрание. Резултатите са обобщени в изготвени от екипа на МБВР в доклади. След
преглед и отразяване на всички направени бележки от АОП, в края на м. февруари 2019
г. са приети докладите за анализ на данните за процедурите и сключените договори и
за цялостна оценка на системата.
Докладът за оценка на системата за обществени поръчки в България е публикуван
на интернет страницата на агенцията. Съдържащите се в него констатации и препоръки
са обсъдени с ключови органи и организации в областта на обществените поръчки на
организиран за целта семинар през м. март 2019 г., като въз основа на проведената
дискусия са предложени действия и мерки за нейното по-нататъшно подобрение.



Проект „Зелени обществени поръчки“

Основната цел на проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“
обществени поръчки в България“, финансиран по БШПС, е да насърчи усилията за
налагане на „зелените“ обществени поръчки в практиката на възложителите и
използването им като инструмент за реализиране на целенасочена политика за
устойчиво развитие.
През 2019 г. са осъществени дейности за повишаване на информираността
относно съществуващите добри практики по прилагане на екологосъобразни изисквания
при възлагането на обществени поръчки.
През отчетния период АОП реализира информационно събитие за 50 участника.
На него заинтересованите страни са информирани за целите и дейностите на проекта.
Осъществено е едно работно посещение в Швейцария, по време на което
екскперти от АОП са запознати на място с добри примери за екологосъобразно
възлагане при поръчки за строителство, реконструкция и управление на сгради (вкл. и
на такива с ниско и нулево енергийно потребление), доставка на униформени облекла,
практики за насърчаване и финансиране на „зелени“ технологии и иновации.
През м. юни 2019 г. АОП организира провеждането на осем паралелни обучения
за възложители и стопански субекти. На участниците са представени стратегическата и
правната рамка на ЗеОП, Практическото помагало за възлагане на „зелени“ обществени
поръчки, както и идентифицираните в резултата от извършения анализ на пазара
продуктови групи, при които е подходящо да се използват „зелени“ критерии. Лектори
от Швейцария презентират примери от практиката си на експерти за екологосъобразно
възлагане. Коментиран е и Каталог с добри практики от Швейцария в областта на
устойчивите обществени поръчки. Във връзка с проекта е разработен и електронен
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обучителен курс на тема „Възлагане на „зелени“ обществени поръчки“. Общият брой на
обучените лица по проекта е 258 човека.
През същия месец е реализирано заключително информационно събитие за 50
човека. На него представителите на медиите и на заинтересованите страни са запознати
с резултатите от изпълнения проект и предстоящите инициативи за развитие на ЗеОП.

IV.

Изпълнение на основните функции и задачи

1. Развитие на нормативната уредба
Обществените поръчки са важен инструмент за осигуряване защитата на
обществения интерес при разходване на публични средства и спазване принципите на
закона. Предвид това, изграждането на стабилна нормативна основа, гарантираща
еднакъв подход по прилагане на нормативните изисквания се явява ключов фактор за
ефективното функциониране на системата.
През 2019 г. развитието на правната уредба е свързано главно с установяване на
нормативни правила и условия за въвеждане на национална платформа за възлагане на
обществени поръчки изцяло с електронни средства.
Съществена част от развитието на правната рамка е свързана с подготовката за
въвеждане функционалностите на ЦАИС ЕОП, включително и на тези, предвидени да
стартират на втори етап4. Прецизирани са и някои норми на закона, с оглед отразяване
на спецификите на електронния процес на възлагане на обществени поръчки и
осигуряване на нормативни предпоставки за използването на платформата. Част от
промените касаят изисквания, произтичащи от актове на ЕС, които имат отношение към
възлагането на обществени поръчки. По-значимите промени засягат:


актуализиране на стойностните прагове по чл. 20 от ЗОП;



прецизиране на основанието за прилагане на изключението от приложното

поле на ЗОП при т.нар. „инхаус“ възлагане;


изясняване

на

реда

за

изчисляване

на

прогнозната

стойност

на

обществените поръчки;


прецизиране на правилата за възлагане чрез специфични методи и

инструменти, които засягат квалификационните системи, динамичните системи за
покупка и рамковите споразумения;

Закон за финансовите пазари, обн. в ДВ, бр.83 от 22.11.2019 г; ПМС № 30 от
20.02.2019 г., обн. в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.
4
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прецизирани са условията за водене, актуализиране и поддържане на

списъка на стопански субекти по чл. 57, ал. 4 ЗОП;


обхвата на информацията, публикувана в РОП и на профила на купувача,

както и условията и изискванията за нейното актуализиране и съхранение 5.
При поръчките на ниски стойности, възлагани по реда на глава двадесет и шеста
от закона, са направени промени с оглед постигане на прозрачност при разходване на
средствата. Във връзка с въвеждане на платформата са изменени разпоредби за
поръчките в областите отбрана и сигурност, с които се урежда по нов начин
изпращането на информация за прекратяване на процедура.
Съгласно ПМС № 332 от 13 декември 2019 г., електронизацията на обществените
поръчки се извършва по график за поетапно въвеждане. Цялостната дигитализация се
реализира чрез ЦАИС ЕОП. В графика е предвидено, че от 1 януари 2020 г. електронното
възлагане на обществени поръчки чрез платформата става задължително за някои от
възложителите на органите от централната и местната изпълнителна власт, Централния
орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт, както и от големи
секторни възложители („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, ТЕЦ „Марица
Изток 2“

ЕАД,

„Мини

Марица-изток“

ЕАД,

Държавно

предприятие

„Пристанищна

инфраструктура“ и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД).
От 1 април 2020 г. е предвидено използването на платформата да е задължително
и за всички останали възложители, вкл. за централните органи за покупки в сектора на
здравеопазването и на общините6.
С ПМС № 30 от 20.02.2019 г. е приета Наредба за външните експерти при
предварителния контрол на обществени поръчки. Наредбата е част от пакет от мерки,
които имат за цел да уредят подробно на подзаконово ниво промените в ЗИДЗОП7,
засягащи участието на външни експерти при осъществяване на предварителен контрол.
През отчетния период промени са извършени също в ППЗОП и Устройствения
правилник на АОП.

5

ЗИДЗОП, обн. В ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г.

6

Виж ПОП https://www2.aop.bg/deistvie-na-izvanrednite-merki-pri-vazlagane-na-op/

7

ЗИДЗОП, обн. в ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г.
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Методологията
в цифри:

6
общи
методически
указания

109

289
изразени
становища

2.

28

преки
консултации

съгласувани
документа

Методическа помощ

Установяването на законосъобразна, единна и непротиворечива практика при
възлагането на обществени поръчки е свързано с правилно прилагане на нормативната
уредба. АОП допринася за преодоляване на възможни затруднения по прилагане на
законодателството и спазване на принципите, прогласени в чл. 2 от ЗОП чрез:


издаване на общи методически указания, въз основа на мониторинг и

обобщаване на практиката;


предоставяне на разяснения по конкретни запитвания;



друга практическа помощ (преки консултации, обучения, предварителен

контрол и др.).
2.1

Методически указания



Общи методически указания

Постъпващите
предварителния

в

контрол,

агенцията
са

запитвания

източник

на

и

слабостите,

информация

за

установени

областите,

в

при
които

възложители, кандидати и участници най-често срещат трудности с прилагането на
нормативната уредба.
През 2019 г. са изготвени 6 общи методически указания, насочени към всички
потребители. Указанията са публикувани на ПОП и засягат следните теми:


Осъществяване на контрол по чл. 232 от ЗОП, в сила от 01.03.2019 г.;



Осъществяване на контрол по чл. 233 от ЗОП, в сила от 01.03.2019 г.;



Осъществяване на контрол по чл. 235 от ЗОП, в сила от 01.03.2019 г.;
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Възможност да се получават оферти по електронен път до влизане в сила

на задължителното използване на националната централизирана платформа за
електронно възлагане на обществени поръчки;


Форма и размер на гаранция за изпълнение;



Включване в списъка на външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от Закона за

обществените поръчки (за проверка на технически спецификации и методика за
оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор) - (актуализация на
МУ-7/2018 г.).



Предоставяне на писмени разяснения

Специализираната администрация на АОП е предоставила 289 броя отговори на
писмени запитвания на възложители, сигнали, други искания и документи, във връзка
с осъществяване на правомощията на агенцията.
Запитванията са свързани с конкретни разпоредби на закона и подзаконовите
нормативни актове, във връзка с организирането и провеждането на обществените
поръчки, вкл. поръчките, финансирани със средства от европейските фондове. Голяма
част от задаваните въпроси са свързани с определяне на прогнозната стойност на
обществените поръчки, а други са насочени към

прилагане на изключенията

предвидени в закона, както и към изпълнението на договорите и възможностите за
тяхното изменение и прекратяване.
През отчетния период най-голяма е активността на представителите на
администрацията на изпълнителната власт – министерства и агенции.
Получената информация се обобщава и анализира, като служи за основа при
актуализиране на издадени ръководства и методически насоки.



Преки консултации

През 2019 г. са проведени общо 109 работни срещи с представители на
централната и местна администрация, с цел оказване на методическа помощ на
възложителите. Обсъжданите казуси се отнасят предимно към законосъобразното
прилагане на методите за изчисляване на прогнозната стойност на обществена поръчка,
участие на външни независими експерти, както и по други въпроси в областта на
здравеопазването, отбраната и сигурността.

Както е посочено по-горе, данните,

получени от преките консултации и запитванията се използват от АОП за анализ на
потребностите от издаване на общи методически указания. Констатирани празноти в
приложимата правна уредба се систематизират и се отразяват при подготовката на
изменения в нормативните актове в областта.
На горещата телефонна линия през отчетния период са консултирани над 4 000
потребители по проблеми, свързани с попълването на утвърдените образци.
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Междуведомствено съгласуване

През 2019 г. от страна на агенцията са изготвени и предоставени 28 становища
по

проекти

на

нормативни

актове

и

решения

на

Министерския

съвет.

Сред

съгласуваните актове са: проект на Закона за стратегическото планиране на Република
България, проект на Закона за мерките срещу изпирането на пари, проект на
Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за
посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови
корекции и процентните показатели за определяне на размера на финансовите
корекции по реда на ЗУСЕСИФ и други.

Предварителен
контрол в цифри:

13
Преписки по
чл. 235 ЗОП

467
Преписки по
чл. 232 ЗОП

210
34

6

Преписки по
чл. 114
ППЗОП

Преписки по
чл. 234 ЗОП
(отм.)

Преписки по
чл. 233 ЗОП

2.2. Предварителен контрол
Предварителният контрол върху процедури за възлагане на обществени поръчки
е функция на АОП, чиято цел е постигане на законосъобразно, прозрачно и ефективно
разходване на публичните средстава. При провеждането му се изследва дали
поставените условия във връзка с придобиването на възлаганата доставка, услуга или
строителство и избраният ред за определяне на изпълнителя са съобразени с правилата
за възлагане. Предварителният контрол е форма на методическа помощ и няма
санкционен характер.
Отчетната 2019 г. се разделя на два периода, във връзка с правилата за
упражняване на контрол. През първите два месеца агнцията осъществява проверки
върху:
1.

процедури за възлагане на обществени поръчки, избрани чрез случаен

избор, по утвърдена методика (по чл. 232 от ЗОП);
2.

процедури на договаряне (по чл. 233 от ЗОП);
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договори, възлагани на основание изключения от приложното поле на ЗОП

(по чл. 234 от ЗОП (отм.));
4.

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

ал. 1, т. 2 от ЗОП (по чл. 235 от ЗОП);
5.

конкретни процедури, избрани за мониторинг (вж. чл. 114, ал. 1, т. 2 от

ППЗОП (отм.)).
След 01.03.2019 г., с промяна в законодателството8, отпадат проверките по т. 3
и 5 – върху договори, възлагани на основание изключения от приложното поле на ЗОП
и мониторинг на конкретни процедури. Контролът по т. 1, 2 и 4 се запазва, но се
въвежда

праг

за

стойността

на

разглежданите

поръчки.

След

01.03.2019

г.

предварителният контрол обхваща процедури (при контрола по чл. 232 и чл. 233 ЗОП)
и анекси към договори (при контрола по чл. 235 ЗОП), чиято прогнозна стойност е равна
на или по-висока от 1 000 000 лв. без ДДС – за строителство и 200 000 лв. без ДДС – за
доставки и услуги.
 Контрол чрез случаен избор
През 2019 г. АОП продължи да осъществява контрол чрез случаен избор (КСИ).
До 28.02.2019 г. в обхвата му попадат всички процедури, независимо от тяхната
прогнозна стойност. Със законодателната промяна, в сила от 01.03.2019 г., са въведени
стойности прагове, над които се осъществява проверка от АОП.
Контролът чрез случаен избор се извършва върху процедури, които се определят
по утвърдена методика, от специализиран софтуер – Система за случаен избор (ССИ).
Проверката е двуетапна – преди и след стартиране на възлагането. На първи етап
обхваща проектите на решението и обявлението, с които се оповестява откриването на
процедурата, както и методиката за оценка на офертите и техническите спецификации
за изпълнение на договора, а на втори етап – същите документи, одобрени от
възложителя при откриване на процедурите.
През 2019 г. за контрол чрез случаен избор чрез ССИ са избрани 327 обществени
поръчки. През същия период са стартирани 321 проверки на първи етап и 146 на втори
етап. Образувани са общо 467 броя преписки.

8

ЗИДЗОП, обн. ДВ, бр. 86 от 18 октомври 2018 г.
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Графиката по-долу показва общия брой разгледани документи на първи и на
втори етап на контрола чрез случаен избор.

321
I етап

II етап

146

I етап

фиг. 4

II етап

При осъществяването на първи етап е установено, че при почти 1/3 от избраните
за контрол процедури не са налице основания за извършване на проверка (108 бр.). В
тази връзка в помощ на възложителяте е изготвено методическо указание. По
останалите 213 преписки са изразени становища и са дадени препоръки за отстраняване
на установени нарушения и неточности.
За отчетния период 66 % от изразените становища касаят поръчки, чиято
стойност е над „европейските“ праговете (по чл. 20,ал. 1 от ЗОП9). (фиг. 5).

100%
80%

74

49

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

139

97

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

I етап

II етап

60%
40%
20%
0%

фиг. 5

Видно от графиката на фиг. 6, броят на изразените становища по процедури,
финансирани със средства от ЕСИФ, е 76, което съставлява 21 % от всички извършени
проверки.

На 31 октомври 2019 г. Европейската комисия оповести промени в съответни
стойности на праговете, посочени в Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1828 на Комисията,
Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1829 на Комисията и Делегиран Регламент (ЕС)
2019/1830 на Комисията. Новите стойности са в сила от 1 януари 2020 г.
9
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финансиране със
средства от ЕС
финансиране с
бюджетни средства

112

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

фиг. 6

Следващата графика показва разпределението на извършените проверки според
вида на процедурата (фиг. 7).

открита

публично състезание

138

65

122

15

I етап
II етап

процедури на договаряне 10

9

фиг. 7

Най-голям брой заемат „откритите” по вид процедури – 138 бр. на първи и 122
бр на втори етап. На следващо място е процедурата публично състезание 10. Най-малък
брой проверки на случаен принцип са осъществени върху процедури на договаряне.
Посоченото е следствие на промяната от 01.03.2020 г., според която процедурите на
договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за
участие и пряко договаряне отпадат от обхвата на контрола чрез случаен избор.

От 01.03.2019 г. чрез промяна в ЗОП е регламентирано изключение от общия
случай на двуетапна проверка, а именно за поръчки, които се възлагат чрез процедура
„публично състезание“ се извършва едноетапна проверка върху проектите на документи
и относно тях се изразява окончателно становище.
10
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През отчетната 2019 г. най-често са проверявани процедури, провеждани от
публичноправните организации, следвани от общините, секторните възложители,
министерствата и агенциите. (фиг. 8).
61
59

публичноправна
организация
община

61

38

министерства

13

16

I етап

секторен

60

27

агенции

6

друг

3

II етап

10

5

фиг. 8

От следващата графика (фиг. 9) е видно, че в по-голямата част от случаите при
контрола чрез случаен избор се установяват грешки и несъответствия със ЗОП. Данните
показват, че на втори етап на проверката при 58 % от случаите, възложителите се
съобразяват с препоръките на АОП и не се установяват несъответствия с изискванията
на законодателството в областта.

2

211

I-ри етап

II-ри етап

не са установени
несъответствия
61

85
0%

20%

установени са
несъответствия

40%

60%

80%

100%

фиг. 9

При прегледа на проектите на решения и на обявления за откриване на
процедура за възлагане на обществена поръчка (първи етап) най-често се установява:


липса

или

посочване

на

неточна

и/или

формална

информация

(неправилно посочване на сроковете за обжалване; формални или неотносими мотиви
за неразделяне на поръчката на обособени позиции; посочване на неподходящ CPV
код);


непредставяне на задължителна според закона информация (липса на

данни за естеството и обема на възлагания договор, липса на указания за документите,
с които се доказва съответствие с поставените критерии за подбор, непосочване на
изисквани гаранции);
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поставяне на неясни или ограничителни изисквания за участие в

процедурата (непропорционални на възлагания договор критерии за подбор, липса или
неясно формулирани минимални изисквания за допускане до участие в процедурата);


позоваване на неактуални (отменени/заменени) нормативни разпоредби и

изисквания;


предоставяне на различна информация в различните документи (при

основанията за отстраняване, критериите за подбор, срокове и условия за изпълнение
и др.).
При по-голямата част от проверените на първи етап процедури – около 65 %,
избраният критерий за възлагане на договора е „най-ниска цена”. Само в 35% от
случаите се прилага критерий „най-добро съотношение качество/цена” или „ниво на
разходите”.
По отношение на методиките за оценка, подложени на проверка, установените
системни слабости се изразяват в следното:


използване на общо формулирани и неясно дефинирани понятия и изрази;



липса на механизъм за сравнение на различните предложения на

участниците;


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

на предложенията/трудно разграничими надграждащи условия за оценка;


значими разлики в стъпките на оценяване, грешни формули;



предвидено оценяване на оферти, които не отговарят на изискванията на

възложителя;


използване на субективни показатели, неясни указания за оценка и трудно

разграничими показатели за оценка.
Посочените данни дават основание за извод, че изготвянето на методики за
оценка на офертите продължава да създава трудности на възложителите.
В рамките на контрола чрез случаен избор на проверка подлежат и техническите
спецификации. Проверката цели да предотврати допускането на условия и изисквания
с дискриминационен характер или предварително дефинирани такива, които биха
довели до облагодетелстване на определени лица.
Често срещани нередности, които се констатират при проверките, са следните:


изискване

на

стандарти,

които

не

са

допълнени

с

думите

„или

еквивалентно/и“;


посочване на конкретни модели и специфични характеристики на

продукти без възможност за еквивалент;


предоставяне на недостатъчно информация за изготвяне на качествена

оферта.
На втори етап се разглеждат документите, с които се открива процедурата по
възлагане.

Практиката

до

момента

показва,

че

обикновено

възложителите
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съобразяват с констатациите и препоръките от първия етап на проверка (вж. фиг. 9) и
в редки случаи представят мотиви за неприети препоръки. По изложената причина
констатираните при втората проверка грешки са значително по-малко и най-често
касаят нова информация или въпроси, които не могат да бъдат проверени на първия
етап, например:


нарушения/пропуски при поддържане на профила на купувача (липса на

информация за датите на публикуване на отделните документи, непълна преписка,
неспазване на сроковете за публикуване и др.);


грешки, касаещи изпълнението на задълженията за публикуване на

документацията (не е посочен електронен адрес, водещ директно до обособената
преписка на процедурата на профил на купувача или е посочен неактивен линк към
електронната преписка на поръчката и др.).
Относно прегледа на проектите на методиките за оценка на офертите и
техническите спецификации за изпълнение на договора, е осигурена и външна
експертиза. Редът и условията за участието на външни експерти при осъществяване на
контрол чрез случаен избор са регламентирани в Наредба за външните експерти при
предварителния контрол на обществените поръчки (НВЕПКОП), която е в сила от
01.03.2019 г. и заменя действащата до този момент Наредбата за условията и реда за
определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при
възлагане на обществени поръчки.
Външната експертна помощ се осъществява от експерти, специалисти в областта
на предмета на конкретната обществената поръчка. Когато са налице условията за
участие на външен експерт в осъществяването на предварителен контрол, проверката
им се възлага на лице, вписано в одобрения списък в определената от възложителя
професионална област, в която попада предметът на поръчката. Външният експерт се
избира на случаен принцип чрез специализиран софтуер, поддържан от АОП.
През 2019 г. в списъкът на областите, в които са необходими специалисти за
проверка на техническите спецификации между които възложителите могат да избират
като относими към

предмета на

възлаганата поръчка, са включени общо 77

професионални области.
През отчетния период външни експерти са участвали в 117 проверки.
Несъответствията, които външните експерти констатират при проверки на
техническите спецификации са свързани с:


непосочване на достатъчна, детайлна и ясна информация по отношение на

възлагания предмет (напр. липса на описание на всички възлагани дейности, частично
описание на предмета на поръчката);


липса на думите „и/или еквивалентно/и“ при посочване на конкретен

стандарт, модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите
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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.
Общата прогнозна стойност на проверените на втори етап на КСИ процедури е
приблизително 350 млн. лв., като разпределението е представено в следващата
таблица:
Таблица 1

Прогнозна
стойност в лева

в процес на
провеждане11

възложени

прекратени

145 748 679

142 651 084

61 390 991

 Контрол върху процедури на договаряне без предварително обявление,
договаряне без предварителна покана за участие и пряко договаряне
Договарянето без предварително обявление и договаряне без предварителна
покана за участие, както и прякото договаряне са процедури, които възложителите
могат да прилагат само при наличие на определени обстоятелства и при спазване на
изрично посочените в ЗОП условия и предпоставки. При този вид процедури най-слабо
са застъпени принципите на ЗОП - публичност, прозрачност и конкурентност, което ги
определя като рискови. Спазването на изискванията на закона се установява чрез
осъществяването на контрол, който обхваща проверка на съответствието между
мотивите на възложителя, съдържащи се в решението за откриване, и приложените
доказателства с избраното правно основание.
В периода от 01.01.2019 г. до 28.02.2019 г. агенцията осъществява контрол върху
процедури на договаряне без предварително обявление, без предварителна покана за
участие и пряко договаряне, които се откриват от публични и секторни възложители на
основание чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 6, 9 и 10 ЗОП и чл. 182, ал. 1, т. 1, 4 и 5 ЗОП, когато са
на стойност, по-голяма или равна на определените в чл. 20, ал. 1 от ЗОП (изм.) законови
прагове.

След

промяната

в

ЗОП,

в

сила

от

01.03.2019

г.,

е

преустановено

осъществяването на контрол на процедури на договарянe, касаещи доставка или
разпределение на природен газ, топлинна енергия или електрическа енергия, или
питейна вода, с дружества, които притежават специални или изключителни права.

11

Проверката за статуса на разгледаните процедури е извършена към 28.02.2020 г.
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Прекратено е осъществяването на контрол по чл. 182, ал. 1, т. 5 ЗОП и извършването
на проверка на процедури с ниски, прогнозни стойности, изтеглени от ССИ.
През

2019

г.

са

прегледани

общо

210

процедури

на

договаряне

без

предварително обявление, без предварителна покана за участие и пряко договаряне.
Изразени са 177 бр. становища, а в 33 случая при прегледа е установено, че съответната
процедура не подлежи на контрол, поради ниска стойност на възлаганата поръчка.
От проверените процедури, най-висок дял заемат откритите на основание чл. 79,
ал. 1, т. 3, б. „в” ЗОП – 99 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.
Данните показват, че през 2019 г. са проверени общо 50 бр. процедури, открити
на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП и чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Посочените правни
основания се прилагат при 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 67 % от случаите
са изразени препоръки към възложителите за осигуряване на допълнителни мотиви и
доказателства, обосноваващи избраното правно основание, (фиг. 10).

33%
67%

правното основание не е
безспорно доказано

законосъобразни становища

фиг. 10

През 2019 г. е осъществен контрол на 19 бр. процедури, открити на основание
чл. 79, ал. 1, т. 6 ЗОП. Визираното правно основание се прилага, когато са необходими
допълнителни доставки на стоки от същия доставчик, предназначени за частична замяна
или допълване на наличните доставки и съоръжения и смяната на доставчика ще доведе
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до несъвместимост или до съществени технически затруднения при експлоатацията и
поддържането, поради придобиване на стока с различни технически характеристики.
Прегледът на възлаганите процедури за доставка показва, че посоченото правно
основание (чл. 79, ал. 1, т. 6 ЗОП) се прилага изцяло от секторни възложители.
От общия брой договаряния, относително малък е делът на процедурите, открити
на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 букви „а” – 1 бр. и „б” – 4 бр., и т. 9 и 10 ЗОП съответно
– по 1 бр. и 2 бр.
Обобщена информация за проверените договаряния по чл. 79, ал. 1 т. 3, 4, 6, 9
и 10 ЗОП и чл. 182, ал. 1, т. 1 и т. 4 ЗОП е представена графично по-долу:
99

чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" ЗОП

41

чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП

19

чл. 79, ал. 1, т. 6 ЗОП
чл. 182, ал. 1, т. 1 ЗОП

9

други

9
0

20

40

60

80

100

120

фиг. 11

От гледна точка на обекта на обществените поръчки, от всички проверени през
2019 г. договаряния, с най-висок дял са процедурите с обект „доставки” – 95 бр.,
следвани от тези за „услуги” – 69 бр. и строителство – 13 бр. (фиг.12).

7%

38%

55%

фиг.12

доставки

услуги

строителство
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По отношение на възложителите, през 2019 г. 62 % от разглежданите процедури
са открити от публични възложители, а 38 % от секторни (фиг. 13).

38%
62%

публични

секторни

фиг. 13

 Контрол върху някои изключения от приложното поле на закона
В периода то 01.01.2019 г. до 28.02.2019 г. АОП осъществява предварителен
контрол и върху някои изключения от приложното поле на ЗОП, възложени на основание
чл.

14,

ал.

1,

т.

5-8

ЗОП.

През

този

период

са

прегледани

6

случая

на

вътрешноведомствено възлагане. Изразени са 4 становища относно законосъобразното
прилагането на избраното правно основание, а в 2 от случаите изпратените документи
не подлежат на контрол, поради ниска стойност на възлагания договор. Данните от този
вид контрол показват, че основанията на чл. 14, ал. 1, т. 5-8 от ЗОП се прилагат
правилно и опасенията от злоупотреби при използването им не се потвърждават. След
промяната в ЗОП от 01.03.2019 г. извършването на този вид контрол е преустановено.

 Контрол при изменение на договор за обществена поръчка
АОП осъществява предварителен контрол и на изменение на договор за
обществена поръчка. По същество този контрол обхваща случаите, при които в резултат
на непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на
допълнителни

доставки,

услуги

или

строителство,

които

не

са

включени

в

първоначалната обществена поръчка, при спазване на определени законови условия.
Проверката се изразява в преглед на представените мотиви и доказателства към тях. Тя
обхваща прилагането на чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП както при публични, така и при секторни
възложители. След промяната в нормативната уредба в сила от 01.03.2019 г.,
допълнително условие за извършване на контрол е стойността на самото изменение да
е

равна

или

по-висока

от

20

на

сто

от

стойността

на

сключения

договор.

Осъществяването на контрола се извършва преди сключването на допълнителното
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споразумение, което дава възможност заключенията от проверката да се вземат
предвид от възложителя преди подписване на анекса.
През 2019 г. са обработени 13 преписки за изменение на договори за обществени
поръчки. В 3 от случаите е установено, че изборът на процедура не е безспорно доказан,
а останалите 10 не са подлежали на контрол поради ниска стойност.
За случаите, при които въпреки констатираните несъответствия се сключва
договор, АОП изпраща информацията на СП и АДФИ.

Мониторинг на определени процедури за възлагане на обществени
поръчки
До 28.02.2019 г. АОП 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. Изразени са 34 становища за
осъществен мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП (отм. ДВ, бр. 17 от 26 февруари
2019 г. в сила до 01.03.2019 г.) във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 ЗОП (отм.). Извършени
са проверки само на поръчки с обект „доставки” и „услуги” – 18 бр. и съответно 16 бр.,
като една трета от тях са финансирани с европейски средства.
При осъществяване на мониторинг на конкретни процедури относно проверката
на методиките за оценка и на техническите спецификации също е осигурено използване
на външни експерти, притежаващи необходимата професионална компетентност. През
отчетния

период

в

16

процедури,

определени

за

мониторинг,

техническите

спецификации са прегледани от външни експерти, специалисти в областта на
възлагания предмет.
За 26 обществени поръчки са установени несъответствия с изискванията на ЗОП,
а за 4 процедури не са констатирани нарушения с изискванията на ЗОП. В 3 случая
процедурата е прекратена, преди АОП да осъществи проверка, а при един случай е
установено, че процедурата не подлежи на мониторинг.
Следващата графика (фиг. 14) показва, че към 29.02.2020 г. 59 % от
процедурите, избрани за мониторинг са приключили успешно. Общата прогнозна
стойност на процедурите, проверени по този ред, е над 53 млн. лв.

9%

в процес на провеждане

32%

възложени
59%
прекратени
фиг. 14
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Обобщаване на контролната дейност

Обобщените данни показват, че през отчетната 2019 г. са обработени общо 730
преписки, от които:


467 бр. преписки по контрола чрез случаен избор по чл. 232 ЗОП



210 бр; преписки по чл. 233 ЗОП;



6 бр. преписки по чл. 234 ЗОП (отм.) във връзка с договори, сключени на

основание изключения от приложното поле на закона;


13 бр. преписки във връзка с изменения на договори по чл. 235 ЗОП;



34 бр. становища на процедури, избрани за мониторинг по чл. 114, ал. 1,

т. 2 от ППЗОП (отм.).
Процентното съотношение на изразените от АОП становища по видове проверки
(контрол) е показано на фиг. 15.
1%

контрол на случаен избор

4%

2%
контрол договаряния

контрол изключения
64%

29%

контрол изменение договори

проверки на конкретни процедури

фиг. 15

В заключение може да се направи извод, че извършените предварителни
проверки допринасят за редуциране на грешките, нарушенията и лошите практики и
способстват за по-прозрачен, състезателен и достъпен процес на възлагане. Това от
своя страна осигурява открито и резултатно разходване на публичните средства и
свободен и лесен достъп на икономическите оператори до тях. Чрез осъществявания
предварителен контрол от АОП се осигурява активен диалог с възложителите относно
практическото

прилагане

на

законодателството

същевременно

агенцията

получава

полезна

по

обратна

обществени
връзка

за

поръчки,

като

действията

на

възложителите.

3. Популяризиране на добри практики
През отчетния период, експерти от АОП участват като лектори в двудневни
семинари за възложители, организирани от Института за публична админстрация. На
възложителите от различни адмистрации са разяснени норми от ЗОП и ППЗОП, във
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връзка с тяхното практическо прилагане. Коментирани са примери за най-често
допускани грешки, установени от предварителния контрол, упражняван от АОП.
Представени са базовите функционалности на ЦАИС ЕОП и необходимите стъпки за
регистрация в платформата, преди нейното официално стартиране.
За целите на популяризиране прилагането на обществени поръчки със „зелени“,
иновативни и социални съображения, на ПОП е публикуван Каталог с добри практики
от Швейцария в областта на устойчивите обществени поръчки. Каталогът е финансиран
по Българо-швейцарската програма за сътрудничество и съдържа допълнителни
коментари с национални примери в приложимите области от каталога.

4.

Участие в подготовката на стандартизирани изисквания и

документи
През отчетната година са утвърдени нови образци на документи, които са
задължителни за прилагане от възложителите. Документи, свързани с възлагане на
обществени поръчки и изпращане на необходимата информация като решение за
откриване на процедура, обявление за изменение на поръчка през нейния срок на
изпълнение, обява/покана за събиране на оферти, обявление за възлагане на
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП, обявление за
приключване на договор за обществена поръчка и други, се прилагатот всички
възложители, считано от 01 ноември 2019 г. Утвърден е и нов образец на „Информация
за стопански субект, за който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ и
чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
През 2019 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура“, предостави разработени проекти на стандартизирани
документи за възлагане на обществени поръчки в областта на железопътния транспорт.
В агенцията са изготвени становища и предложения относно документите във връзка с
приложимото законодателство.
АОП продължи да участва активно в разработването на стандартизирани
документи за прилагане в обществените поръчки, с оглед

необходимостта от

уеднаквяване на правилата и процедурите и оптимизиране на използваните ресурси при
възлагане на обществени поръчки.
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Осигуряване на публичност и прозрачност

ПОП и РОП в
цифри:

12 154
обявени поръчки

73 424
въведени
документа

1 531 731

14,26

посещения в ПОП

млрд. лв.
стойнст на
договорите

5.1. Поддържане и развитие на ПОП
ПОП осигурява достъп до информация относно всички аспекти на обществените
поръчки,

систематизирани

в

отделни

тематични

области

и

ориентирани

към

специфичните интереси на основните групи потребители. Той се обновява ежедневно.
През 2019 г. АОП предостави на своите потребители изцяло нов Портал. Той е
реализиран като част от проект „Разработване, внедряване и поддръжка на единна
национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана
информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“, финансиран
от ОПДУ.
За улеснение на потребителите е въведена изцяло нова по-ефективна структура
на информационните раздели и организация на информацията в тях. В секцията,
посветена на агенцията, се съдържа цялата информация относно институцията, целите,
мисията и визията ѝ, профилът на купувача, както и конкурсните процедури за работа.
Една от най-значимите функции на агенцията е свързана с оказване на
методическа помощ, което е отразено чрез отделяне на секциите „Законодателство“,
„Методология“, „Стратегически документи“ и „Предварителен контрол“. По този начин
достъпът до необходимата информация е опростен. С цел предоставяне на възможност
за търсене на информация, която вече не е актуална се поддържа на „Архив“. Всеки
потребител може да потърси стари указания, правила и закони, и други информационни
ресурси, които не са приложими към актуалния ред за възлагане.
Секцията „Образци и списъци“ съдържа образци, стандартизирани документи,
както и приложението „Редактор на форми“. В „Е-услуги“ са приложени и технически
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указания за ползване на РОП, услугата „Електронен подател“ и информация за ЦАИС
ЕОП.
В заглавната лента са поместени и секциите „Възложители“ и „Стопански
субекти“, от където всеки потребител може да получи информация за партидни номера
и контакти на възложителя, както и за поддържания от АОП списък на стопански субекти
с нарушения.
Друга функционалност на новия дизайн е реализираната вдясно вертикална
лента, която дава възможност за търсене и изготвяне на индивидуални справки, преглед
на бюлетина за пазара на обществените поръчки, достъп до статистически данни,
отговори на често задавани въпроси, ЕЕДОП и актуална информация за ЦАИС ЕОП. В
същото пространство са осигурени хипервръзки за достъп до двата регистъра
(действащият до задължителното ползване на ЦАИС ЕОП Регистър на обществените
поръчки, поддържан от АОП, и Регистър на ЦАИС ЕОП).
Посредством рубриките „Актуално” и „Важно” потребителите научават за събития
и новости в областта на обществените поръчки. Целта е да се постигне по-голяма
публичност, прозрачност и осведоменост по въпросите, свързани с обществените
поръчки, както и да се обслужи функцията за оказване на методическа помощ на
лицата, ангажирани с възлагателния процес.
Новата визия на портала е съобразена с приетите изисквания за поддържане на
институционални интернет страници и значително улеснява достъпа на хора с
увреждания. Съдържанието на Портала е достъпно за мобилни приложения.
Чрез ПОП агенцията осъществява обратна връзка с неговите потребители и
получава информация от тях по важни въпроси в областта на обществените поръчки.
Един от инструментите, които АОП използва в тази посока, е провеждането на анкети
по различни теми, свързани с практиката на обществените поръчки. През 2019 г. са
регистрирани общо над 1300 мнения на различни заинтересовани страни по зададените
въпроси.
В съответствие с едно от правомощията си, изпълнителният директор на
агенцията, със съдействието на професионалните сдружения

и организации

в

съответния бранш, поддържа списък с външни експерти, които възложителите могат да
използват при подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени
поръчки. Към края на 2019 г. активно регистрирани в списъка са 267 външни експерти,
като информацията за 24 от тях е подадена от 6 организации, а останалите регистрации
са в резултат на подаването на индивидуални заявления.
През 2019 г. в ПОП са публикувани 89 новини, касаещи различни инициативи,
събития и дейности, реализирани от агенцията.
През

отчетната

година

АОП

продължи

да

поддържа

актуален

публичен

електронен бюлетин за обществени поръчки (на български и английски език). Той
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съдържа месечни и годишни данни за обема и динамиката на пазара на обществени
поръчки в страната в сравнение с предходните три години.
Следващата графика (фиг. 16) показва устойчивия ръст през годините на
интереса към Портала за обществени поръчки. През 2019 г. посещенията на портала са
1 531 731, което представлява средно по около 4200 посещения на ден. От изнесените
данни се налага общият извод, че ПОП се оценява от потребителите като надежден
източник на информация.

5.2.

Регистър

на

обществените

поръчки,

действащ

до

задължителното

използване на ЦАИС ЕОП
Поддържането на РОП е една от основните функции на агенцията и през 2019 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.
Информацията в РОП се подава с използването на различни образци на
документи. За тяхното попълване се използво специализиран софтуерен продукт
„Редактор на форми“.
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.
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Потребителите 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 услуга през 2019 г., е 1 149. Броят на препратените документи за
публикуване в ОВ на ЕС през годината е 1 7529.
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 в информации за публикувани в
профилите на купувачите обяви. Критериите за търсене са разделени на групи.
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 и изпълнението му.
Чрез разширеното търсене потребителите могат да запазват комбинация от
критерии като шаблон за търсене, който може да се използва многократно. Всеки
регистриран потребител на ПОП може да се абонира и за получаване на автоматично
уведомление по електронна поща за публикувани документи в РОП, които отговарят на
зададените критерии в конкретен шаблон. Данните показват, че към края на 2019 г. в
РОП са регистрирани 25 816 шаблона за търсене и са подадени 20 597 заявки за
електронен абонамент, които се изпълняват ежедневно.
Независимо, че основното предназначение на РОП е да осигурява информация на
заинтересованите лица, той е и надежден източник на статистически данни, въз основа
на които се провежда наблюдението върху пазара на обществените поръчки.
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 на една от основните задачи на АОП –
поддържането на регистъра в техническо състояние, което позволява наличната в него
информация да е на разположение на потребителите във всеки момент.
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През 2019 г. в РОП са въведени 73 424 документа, в т.ч. 59 459 публикувани
документи, 10 948 информации за обяви и 3 017 обобщени информации (фиг.17).

Тенденция, която трябва да бъде отчетена, е свързана с непрекъснатото и
устойчиво нарастване в броя на документите, изпратени от възложителите до АОП с
използване на електронен подпис. За 2019 г. 99,98 % от документите са били въведени
директно в базата данни на регистъра от упълномощени потребители. Видно от
графиката по-долу (фиг. 18), процентът на цифрово подписаните документи бележи
значителен ръст през последните години. Този резултат се разглежда като важна
предпоставка за бъдещо развитие на следващите етапи от електронното възлагане.

2019 г.

99.98%

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. 18

Към края на 2019 г. в регистъра се съдържат данни за 6 663 възложители и
30 857 изпълнители по договори за обществени поръчки.
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Мониторинг на обществените поръчки

Въз основа на информацията от регистъра АОП извършва мониторинг върху
националния пазар на обществените поръчки и публикува (под формата на електронен
бюлетин) актуалните стойности на основните показатели, с оглед проследяване
динамиката на неговото развитие.
фиг. 19
13362
11939 11894
10610

10129

8763

7807

7401

11122

11897 12154
10235

10876

8193

2006 г.2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Според данните от осъществявания мониторинг, общият брой на обявените
обществени поръчки за 2019 г. възлиза на 12 154.
Друг наблюдаван показател е броят и стойността на сключените договори.
Стойността на сключените през годината договори възлиза на 14,26 млрд. лева 12.
Средната стойност на един договор е 664 094 лв

Таблица 213
общ брой договори

стойност
валута

2018 г.

2019 г.

20819

21467

BGN

2018 г.

2019 г.

8 446 681 279

14 256 121 163

Стойността на договорите, сключени в чужда валута, е преизчислена в лева с
използване на валутните курсове на БНБ към 31.12.2019 г.
12

13

Данните са към края на съответната година. В сумата не са вслючени

изключенията от приложното поле на ЗОП. Стойността на договорите, сключени в чужда
валута, е преизчислена в лева с използване на валутните курсове на БНБ към 31.12. на
съответната година.
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фиг. 21

публични

Следващата графика дава информация за стойността на сключените договори по
години. Стойността е в милиарди лева без ДДС.
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Индикатор

за

активността

на

възложителите

разпределението

на

процедурите

между

публични

според

техния

възложители

и

тип

е

секторни

възложители. 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 (фиг. 21) показва разпределението на обществените поръчки,
обявени от двете основни групи възложители.
Съотношението между броя процедури, обявени от публични и секторни
възложители, е 83 % към 17 % в полза на публичните. Този резултат закономерно
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произтича от по-големия брой публични възложители, като пропорцията в общи линии
се запазва, съпоставимо с предходния период. От друга страна обаче, предвид
процентното съотношение в броя на публичните и секторните възложители (96:4) този
резултат

показва

средно

по-голяма

активност

при

секторните

възложители.

Показателна в тази връзка е и статистиката, изнесена в таблицата по-долу. В класацията
на десетте най-големи възложители според броя на сключените от тях договори през
2019 г., шест са секторни възложители.
Таблица 3
Брой
договори

Възложител
Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

491

Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за
финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите
/МФ//

429

Община Варна

420

ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД

409

Столична община

382

ЧЕЗ
Разпределение
България
АД
Електроразпределение - Столично АД/

-

/Старо

наименование

257

ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ София

209

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй

201

Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

186

Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към
Министерство на вътрешните работи - МВР

176

Разпределението на броя процедури въз основа на обекта на поръчката –
строителство, услуги или доставки, дава представа за структурата на потребностите на
възложителите (фиг. 22). Представеното разпределение през последните 14 години
показва

запазване

на

съотношението между

строителство,

услуги

и

доставки.

Традиционно най-голям е делът на доставките, следван от услугите и строителството.
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24%
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21%

31%

47%

23%

32%

46%

строителство

доставки

31%

услуги

фиг. 22

Следващият съществен показател за анализ е разпределението на поръчките
според вида на избраната процедура или в рамките на създадена квалификационна
система (фиг. 23).
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Запазва се установената през годините тенденция за най-голям процент на
процедурите, които гарантират принципа за публичност при възлагането – откритата
процедура заема 38,62 % от общия брой процедури, а публичното състезание заема
40,69 %, т.е публичните процедури, при които всички заинтересовани лица могат да
подадат оферта, заемат около 79,31 % от всички проведени процедури.
По отношение оценката на значението на обявените в страната обществени
поръчки спрямо общия европейски пазар е необходимо да се представят данни за дела
на процедурите, които се обявяват и чрез Официален вестник на Европейския съюз.
През 2019 г. българските възложители са обявили общо 6 305 процедури в
„Официален вестник” на ЕС, което съставлява почти 52 % от общия брой на обявените
процедури в страната (фиг. 24).

48%
поръчки на национално ниво
поръчки, обявени в ОВ на ЕС
52%

фиг. 24

V. Сътрудничество

1.

Сътрудничество с национални органи и организации

През 2019 г. продължава сътрудничеството на АОП с други органи и организации
по силата на законови разпоредби и сключени партньорски споразумения за
сътрудничество.

 Експертен съвет по чл. 246 от ЗОП
С изменение в разпоредбата на чл. 246 от ЗОП (редакция в сила от 1 март 2019 г.)
съществуващият

Методически

съвет

е

преименуван

на

Експертен

съвет

за

сътрудничество с участието на представители на Сметната палата, АОП и АДФИ. С
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разпоредбите на закона са прецизирани функциите на съвета и избора на неговото
ръководство.
Съгласно новите правомощия, съветът приема насоки за съгласуване на
практиката по прилагане на закона във връзка с контролната дейност на институциите.
Изборът на ръководство се осъществява на ротационен принцип, като председателят на
съвета се избира измежду неговите членове за срок от две години и не може да бъде от
една и съща институция в два последователни мандата.
До края на 2019 г. са проведени няколко срещи между представители на трите
институции за обсъждане и приемане на Правила за работа на Експертния съвет и
уточняване на поименния му състав. В съответствие с разпоредбата на чл. 246, ал. 5 от
ЗОП е уточнено, че административно-технически дейността на съвета ще се подпомага
от администрацията на АОП.



Сътрудничество

между

публични

органи

с

цел

предотвратяване

и

противодействие на конфликта на интереси
В действие е и споразумение за сътрудничество с Комисия за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси (КПУКИ), СП, КЗК, АДФИ, АОП, ИА „Одит на
средствата от Европейския съюз“, Дирекция „Защита на финансовите интереси на ЕС“
на МВР. Негов предмет е осъществяването на сътрудничество при предотвратяване и
противодействие на възможен или възникнал конфликт на интереси, който е установен
във връзка с осъществен предварителен или последващ контрол и проверка по
процедури за възлагане на обществени поръчки.
През 2019 г. представители на АОП участват в заседания на основния състав на
Междуведомствена работна група за извършване на анализ и оценка на изпълнението
на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията на
Република България 2015-2020 г. и изготвяне на проект на нова Национална стратегия
за превенция и противодействие на корупцията на Република България 2021-2027 г
Експерти на АОП участват също в работата на Съвета АФКОС и Работната група
за изготвяне на Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите,
засягащи финансовите интереси на ЕС за периода 2021-2027 г., както и първи План за
действие за 2021 г.
 Сътрудничество с контролните органи
Във

връзка

със

сътрудничеството

с

контролните

органи

в

областта

на

обществените поръчки (АДФИ и Сметна палата) регулярно се обменя информация,
произтичаща от изпълнението на функциите на институциите. През 2019 г. в АОП са
постъпили 197 доклада, съдържащи информация с данни за нарушения по ЗОП и ППЗОП
от АДФИ. От страна на Сметната палата са получени 24 доклада.
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На основата на сключеното споразумение с АДФИ, през отчетния период АОП е
изпратила писмо до контролния орган за предприемане на действия предвид установени
нарушения при възлагането на обществени поръчки в определена област.
Активният обмен на информация между институциите допринася за насърчаване
на добрите практики и законосъобразността при възлагане и изпълнение на договорите
за обществени поръчки.
 Сътрудничество с ИПА
През отчетния период, в сътрудничество с ИПА е разработен дистанционен курс
на тема „Възлагане на „зелени“ обществени поръчки“. В рамките на проекта по БШПС 14
и чрез електронната платформа на института са обучени са 41 участника, представители
на възложители от централната и местна администрация. Предвид проявения интерес
от участниците, се предвижда дистанционния курс да бъде включен в официалния
каталог на института за следващата календарна година.
 Работни групи и комитети за наблюдение
АОП

подпомага

със

своята

компетентност

дейността

на

различни

междуведомствени работни групи с участието на свои представители в техните
заседания. Служители на агенцията имат активна роля в тях, като подпомагат
съгласуването на документи и изразяват становища с оглед експертизата си в областта
на обществените поръчки при участието си в следните групи и комитети:


Междуведомствената работна група за координиране на дейността по

изпълнение и отчитане на хоризонталните и тематични отключващи условия за
програмен период 2021–2027 г.;


Работната група за извършване на анализ и оценка на изпълнението на

Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията на Република
България 2015-2020 г. и изготвяне на проект на нова Национална стратегия за
превенция и противодействие на корупцията на Република България 2021-2027 г.;


Споразумение за партньорство, очертаващо помощта от Европейските

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


Междуведомствената

работна

група

за

изготвяне

на

позиции

за

заседанията на Съвета на ЕС по конкурентоспособност;

По-подробна информация за дейностите по проект „Методическа подкрепа за
развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“ е налична в раздел III.3 от
настоящия доклад
14
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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“;



Работна група 31 „Национална програма за реформи“;



Работна група за координация на дейностите по комуникация по Българо-

швейцарската

програма

към

Министерския

съвет

(дирекция

„Централно

координационно звено“);


Технически комитет № 80 „Електронен обмен на данни в администрацията,

търговията и услугите“ (БИС/ТК 80);


Технически комитет № 84 „Банково дело, ценни книжа, финансови услуги

и електронно фактуриране“ (БИС/ТК 84).
Експерти от агенцията са включени като наблюдатели в състава на Комитетите
за наблюдение на Споразумението за партньорство и на следните програми:


Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.;



„Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.;



Оперативна програма „Икономика и конкурентоспособност“ и Оперативна

програма „Инициатива за малките и средните предприятия“ 2014-2020 г.;


Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-

2020 г.;


Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;



Програма „Морско дело и рибарство“ 2014-2020 г.;



Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-

2020 г.;


Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

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.

2.

Международно сътрудничество

През отчетния период АОП активно участва в дейности по международно
сътрудничество на РБългария с организации в областта на обществените поръчки и в
работата на консултативни групи към Европейската комисия.
През 2019 г. ЕК поставя акцент върху теми като възлагането на електронни
обществени

поръчки

професионализацията

(предизвикателства,
(необходимостта

от

проблеми,
изграждане

успешни
на

практики),

капацитет)

и

екологосъобразния и устойчив подход при разходването на публични средства за
дейности и доставки. Други обсъждани теми от особено значение са противодействието
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на тайните споразумения, участието на стопански субекти и стоки от трети страни на
пазара на обществени поръчки на ЕС, съвместно възлагане, сигурност на доставките в
областите отбрана и сигурност и достъп на малките и средни предприятия. АОП е
изразила становища по посочените въпроси, чрез представители, които са взели
участие в следните срещи и форуми:


Работна среща на Мрежата на първоинстанционните органи за обжалване

в областта на обществените поръчки;


Работна среща, посветена на обществените поръчки в здравния сектор;



Работна група „Електронен подател − e-Sender”;



Правителствената експертна работна група по обществени поръчки;



Работна среща на „Групата на правителствените експерти в областите

отбрана и сигурност“.
Експерти от АОП са кореспонденти на документите, издавани от Комитета по
държавни поръчки към Световната търговска организация и участват в работата на
Консултативната работна група по „зелени“ обществени поръчки към ЕК.
Представители на АОП са взели участие също в дискусиите на следните
международни форуми и семинари:


Конференция

на

високо

равнище

относно

обществените

поръчки

(Румъния);


Конференция на тема: „Опитът на Румъния и други държави-членки при

прилагането на законодателството на ЕС в областта на обществените поръчки – научени
уроци“;


Конференция на високо равнище „Единен пазар“ (Румъния);



Форум за инфраструктура – интелигентни поръчки за инфраструктура в

променящия се свят (Брюксел);


Семинар на тема: „Европейска рамка за компетентностите на експертите по

обществени поръчки“ с подтеми: представяне на Европейската рамка за компетентности
на експертите по обществени поръчки, разработените

инструменти за оценка и

самооценка на експертите в областта и модул за подбор на служители;


Семинар на тема „Ключови промени в директивите по обществени поръчки

и стратегическите поръчки“.



e-CERTIS

През 2019 г. националната услуга за ЕЕДОП е интегрирана с информационната
система e-CERTIS, в резултат на което информацията за изискванията към кандидатите
при процедури за възлагане на обществени поръчки (т. нар. „критерии“ в e-CERTIS) и
съответстващите

им

доказателствени

документи

(т.

нар.

„доказателства“)

визуализират към съответните секции от структурата на онлайн образеца ЕЕДОП.
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Информацията в e-CERTIS за България се въвежда и предоставя в два езикови
варианта – български и английски, което я прави полезна както за чуждестранните
стопански субекти при участието им в процедури, обявени от национални възложители,
така и за всички заинтересовани лица.
На портала на АОП, в тематичната област „Е-услуги“, секция „Услуги на
Европейската комисия“ е наличен банер за бърз достъп до e-CERTIS.

VI.

Организационна структура на АОП и изпълнение на

бюджета

Административен
капацитет в цифри:

16
64

66
служители с
висше
образование

служители по
служебно
правооотношение

проведени
обучения за
служители

71
обучени
лица

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., изм. и доп.
ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 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. 25).

47

Агенция по обществени поръчки

Годишен доклад 2019

фиг. 25


Обща администрация

Дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност“ (15 щатни
бройки, от които реално заети към 31.12.2019 г. са 12 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 й
осигуряване. Дирекцията организира и осъществява стопанисването на активите и
материално-техническото

й

снабдяване,

осъществява

дейностите,

свързани

с

управлението на човешките ресурси и правното обслужване на АОП и предоставянето
на достъп до обществена информация.


Специализирана администрация

Дирекция „Законодателство и методология“ се състои от 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 31.12.2019 г. са директор на дирекцията, 11 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
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законодателство в тази област и оказва методическа помощ на възложителите.
Дирекцията

е

ангажирана

също

с

разработване

на

стратегически

документи,

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“ включва два отдела − „Контрол
чрез случаен избор“ (КСИ) и „Контрол на договаряния и изменения на договори“ (КДИД).
Дирекцията подпомага изпълнителния директор при осъществяването на външен
предварителен контрол на процедури, избрани чрез случаен избор, на процедури на
договаряне, при изменение на договори за обществени поръчки в определените от ЗОП
случаи. Състои се от 21 щатни бройки, от които реално заети към 31.12.2019 г. са
директор на дирекцията, 10 бройки в отдел „КСИ“ и 8 бройки в отдел „КДИД“.
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 и мониторинг“ е съставена от отделите –
„Мониторинг на обществените поръчки“ (МОП) и „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 23 щатни
бройки, от които реално заети към 31.12.2019 г. са директор на дирекцията, 6 бройки
в отдел „МОП“ и 12 бройки в отдел „ИОНЕП“.
Дирекцията

отговаря

за

въвеждането,

развитието,

поддръжката

и

функционирането на Eдинната централизирана платформа за възлагане на електронни
обществени поръчки – Централизирана автоматизирана информационна система
„Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).



Административен капацитет

През отчетната година общата численост на персонала в АОП е 85 щатни бройки.
Към 31.12.2019 г. са заети 71 щатни бройки.
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Служителите са разпределени, както следва:
Според образователната степен: с висше образование – 66 лица; със средно
образование – 5 лица (фиг. 26).

5

Висше образование
Средно образование

66

фиг. 26
Според образователната област: Правни науки – 21 лица; Стопански науки – 18
лица; Технически науки и информатика – 10 лица; Хуманитарни науки – 4 лица;
Педагогически науки – 2 лица; Социални науки - 9 лица; Природни науки и математика
– 2 лица (фиг. 27).

3%
3%

Правни науки
Стопански науки

14%
32%

6%

15%

Технически науки и
информатика
Хуманитарни науки
Педагогически науки

27%

Социални науки
Природни науки и математика

фиг. 27
Според възрастта: до 29 години – 3 лица; между 30 и 59 години – 62 лица; 60 и
над 60 години − 6 лица (фиг. 28).
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9% 4%

до 29 години
От 30 до 59 години
87%

От 60 и над 60 години

фиг. 28
През 2019 г. са проведени 13 конкурсни процедури за общо 14 работни места.
Назначените нови служители са 8 (5 от конкурсни процедури, 2 с тристранно
споразумение, 1 e назначен без конкурс по трудово правоотношение), а 6 служители са
преназначени от същата администрация. Без назначение са приключили 3 конкурсни
процедури, като причините са свързани с липса на кандидати или липса на кандидати,
отговарящи на условията за допустимост. През отчетната година са напуснали 14
служители. Незаетите щатни бройки в края на годината са 14.
Обучения


През

отчетната

година

служителите

на

АОП

са

преминали

редица

специализирани обучения, свързани с изграждането на професионален капацитет на
служителите от АОП. Представители на ръководството на агенцията и експерти от
общата и специализирана администрация са участвали в следните обучения:


Двудневно обучение „Професионално и организационно развитие на

служителите в АОП – Централизирана автоматизирана информационна система
„Електронни обществени поръчки” – 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 участват 53
служители;

поръчки.

8 двудневни обучения на тема „Възлагане на „зелени“ обществени
Добри

практики

от

Швейцария“

–

организирани

от

АОП

по

проект

"Методическа подкрепа за развитието на "зелените" обществени поръчки в България,
изпълняван от АОП, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Участниците се запознаха с резултатите от проучването на националния пазар за
обществени поръчки, селектираните продуктови групи, представени в „Практическото
помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки“, също изготвено по проекта,
както и с възможностите за прилагане на екологосъобразни критерии. Водещи експерти
от Швейцария споделиха своя опит при възлагане на устойчиви поръчки. Беше
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представен и Каталог с добри швейцарски практики. В обученията участват 48
служители на АОП;

система

2 двудневни обучения „Централизирана автоматизирана информационна
„Електронни

обществени

поръчки“

(ЦАИС

ЕОП)

–

основни

модули

и

функционалности – Етап 1“, организирано по проект „Разработване, внедряване и
поддръжка

на

единна

национална

електронна

уеб-базирана

платформа:

Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени
поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“. В него взимат участие 71 служители на агенцията;

служителите

Двудневно обучение „Професионално и организационно развитие на
в

АОП

–

Засилване

на

екипната

съвместимост

и

намаляване

противоречията в екипа“ 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”. Целта на обучението беше подобряване на взаимодействието във и между
дирекциите и отделите в Агенцията. В обучението участват 45 служители;


Служител на АОП взима участие в обучение „Лятна академия за млади

лидери в държавната администрация 2019“, организирано от Института по публична
администрация, по проект финансиран чрез Оперативна програма „Добро управление“,
съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Лятната
академия е проведена в смесена форма – присъствена и електронна.
Освен присъствените обучения, служители на АОП са преминали и електронни
обучения, организирани от Института по публична администрация, а именно:


„Системи за управление на качеството ” – обучени са 15 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. юли 2019 г. договор за безвъзмездна
финансова помощ.
През 2019 г. продължава действието и на договора 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 2019 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 2019 г. е 2 753 860 лв.
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Общият размер на разходите на агенцията за заплати и осигуровки е 1 767 702
лв., а за издръжка и капиталови разходи към 31.12.2019 г. е 559 875 лв.
Изпълнението на разходите на агенцията спрямо утвърдения план за годината е
85 %.

VII. Заключение

През 2019 г. АОП работи активно за повишаване на конкуренцията и
прозрачността при възлагане на обществени поръчки в страната. Постигнати са
резултати при изпълнение на всяка една от законово регламентираните ѝ функции.
Напредък е отчетен в подпомагане законосъобразното и ефективно провеждане на
възлагателния процес чрез развитие на нормативната уредба в областта, прилагане на
различни

форми

за

предоставяне

на

методическа

помощ,

популяризиране

и

насърчаване използването на „зелените“ обществени поръчки и осъществяване на
ефективен външен предварителен контрол.
Съществена част от отговорностите и ангажиментите, изпълнявани през годината
са свързани с въвеждането на ЦАИС ЕОП в реална експлоатация и поставяне началото
на изцяло електронното възлагане на поръчки на национално ниво. С цел плавно
преминаване към промените, АОП предприе и комплекс от мерки за подпомагане на
възложителите и стопанските субекти да се адаптират към новия подход за възлагане.
През годината се проведоха поредица от обучения за работа със системата, създадоха
се и спомагателни материали за участниците във възлагателния процес чрез изготвяне
и актуализиране на рубрики „ЦАИС ЕОП – често задавани въпроси“, „ЦАИС ЕОП –
Актуално“ на Портала за обществени поръчки, публикуване видеоматериали за
регистрации в системата, за стартиране на процедури и за подаване на оферти и др.
АОП ще продължи да играе водеща роля в процеса по осигуряване на по-голяма
прозрачност при възлагането на обществени поръчки, развитие на сътрудничеството и
координация на мерките за изграждане на капацитет и професионализация на органите
в областта. Съгласно своите правомощия, Агенцията ще продължи да съдейства
обществените поръчки да се възлагат по един по-добър и ефективен начин. Голяма част
от предизвикателствата пред АОП ще бъдат включени в изготвянето на новата
национална стратегия за развитие на обществените поръчки, която ще очертае периода
2021-2027 г.
Благодарение на постигнатите резултати от работата на институцията, тя
продължава да се отличава като надежден професионален партньор както на
възложителите, така и на всички заинтересовани страни от възлагателния процес.
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