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ТАБЛИЦА ЗА ЕКСПЕРТНО СЪГЛАСУВАНЕ
НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА НСЕОП ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА НА НОВ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Предложение
(описание, предложени нормативен текстове)

Мотиви
(цели и обосновка на предложението)

1. Кодификация на материята по възлагане на обществени поръчки;

2. Приемане на Кодекс на обществените поръчки с конкретни правила
и процедури за национално възлагане и управление на процесите по
обществени поръчки;

3. Отлагане приемането на кодекса / закона до месец април 2016
година, когато е и крайния срок за транспониране на европейските
директиви, като периода се използва за отразяване на мнението на
професионалната общност, браншовите организации възложителите.
Периода следва да се използва и за да се види как водещите страни в
ЕС ще транспонират двете директиви за да възприемем от тях добри
практики и конкретни приложими за националната специфика
процедури.

В представения проект се съдържат множество препратки към не оповестен към момента
правилник за прилагане на закона, включително по отношение на основните аспекти от процеса
по възлагане, процедурните правила, работата на комисиите, подготовката на офертите,
методологията и контрол, които като първична уредба, би трябвало да са разписани в закона.
Така се продължава наложилата се до този момент недобра практика законът да се „доразписва”
в правилника по неговото прилагане, което под претекст за законотворческа гъвкавост всъщност
постига предимно повишаване на правната несигурност и стимулира непълноценното
регламентиране на тази част от обществените отношения в закона. Наред с това, липсата на
проект на правилник на практика възпрепятства преценката относно качествата на новия закон
(включително по отношение транспонирането на Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС),
тъй като двата акта трябва да се гледат като едно цяло, за да може в рамките на законодателния
процес да се прецени дали законовите норми не се подменят с текстове от правилника.
С цел преодоляване на тази съществена слабост, НСЕОП предлага първичната уредба да бъде
съсредоточена изцяло в единен кодекс, в които да се уредят всички аспекти от процеса на
управление и контрол на възлагането на обществени поръчки.

Допълнителен наш аргумент в тази връзка е и предстоящото въвеждане на пряко приложими в
националното законодателство регламенти, чрез които ще се разработят общи методики за
изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл за определени категории доставки или услуги,
общи методики за оценка на разходите за целия социален жизнен цикъл и други (арг.
Съображение 96 от Директива 2014/24/ЕС). Т.е. предстои приемане на европейско равнище на
серия от регламенти, разписващи приложимите правила в отделни сектори на стопанството и ако
запазим националния подход с множество подзаконови актове ще създадем единствено правна
несигурност. Ако се запази този подход единственото което ще се получи като резултат е
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максимално затрудняване на възложителите по отношение осигуряване на законосъобразност на
действията им, поставяне на допълнителни пречки пред функциониране на администрациите, а и
при подготовката на самите оферти на участниците. Освен всичко друго и самите контролни
органи и финансиращи институции ще продължат да бъдат сериозно затруднени при извършване
на одитната и контролна дейност. Напомняме, че и към момента има три действащи подзаконови
акта – Правилник за прилагане на ЗОП, Наредба по чл. 13, ал. 3 от ЗОП за критериите и реда за
определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла
на чл. 346 от Договора за функционирането на европейския съюз и реда за сключване на
договори и Наредба провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното
проектиране. Доскоро следваше да се прилагат и Наредбата за малки обществени поръчки,
Наредбата за предварителен контрол, Наредбата за специални обществени поръчки, Наредбата
за водене на регистъра за обществени поръчки и т.н.

НСЕОП счита, че подобно многообразие от преки възлагателни и контролни правила и процедури
с нищо не допринесе за подобряване на процесите по възлагане на обществени поръчки или
препятстване на корупционните практики. Тъкмо обратното единствено направи правната рамка
тежка и тромава.

НСЕОП счита, че прибързано приемане на настоящия проект (спрямо крайния срок за
транспониране на директивите) и без да бъде проведена същинска национална дискусия ще
доведе тепърва до множество бъдещи изменения и промени и нов цикъл на „кърпежи” на
закона.

НСЕОП напомня на заинтересованите лица, че през последните 10 години ЗОП се променя
ежегодно поне ДВА ПЪТИ ГОДИШНО – ВСЯКА ГОДИНА!

4. Унифициране на понятията, възприети в проекта на ЗОП с
понятията, регламентирани в Директива 2014/24/ЕС.

В проекта на ЗОП е въведено понятието „възложители на обществени поръчки“, които са
публични и секторни. Това понятие би трябвало да съответства на понятието „възлагащи
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Навсякъде в текста на законопроекта като „възложители на
обществени поръчки” да бъдат заменени с „възлагащи органи“ .

Чл. 5, ал. 2, т. 17 от проекта на ЗОП да се измени, както следва:
17. търговски дружества, за които са изпълнени кумулативно
следните условия:
- повече от 50 на сто от капитала на които е собственост на
държавни, и/или регионални, и/или местни органи, и/или
публичноправни организации;

- обект са на управленски контрол от страна на тези органи; или

имат административен, управителен или надзорен орган,

повечето от половината от членовете на който са назначени от

държавните, регионалните или местните органи или от

публичноправни организации.

органи“ използвано в Директива 2014/24/ЕС (Член 2, Определения, т. 1.) и означаващо
„държавните, регионалните или местните органи, публичноправните организации или сдружения
от един или няколко държавни, регионални или местни органа или от една или няколко
публичноправни организации”.
При внимателната съпоставка на двете понятия („възложители на обществени поръчки“ и
„възлагащи органи“) обаче се разбира, че използваното в проекта на ЗОП понятие „възложители
на обществени поръчки“ (в частта за публичните възложители) се отнася както до държавни,
регионални и местни органи, каквито са президентът на Република България, председателят на
Народното събрание, министър-председателят, министрите, омбудсманът на Република България
и други безспорно са, така и до представляващите публичноправните организации и
представляващите лечебни заведения - търговски дружества, на които повече от 50 на сто от
приходите за предходната година са от държавния и/или общинския бюджет, и/или бюджета на
Националната здравноосигурителна каса, които представляващи нито сами по себе си са
държавни, регионални или местни органи, нито представляват такива органи.
В Приложение I «Органи на централната власт» на Директива 2014/24/ЕС в раздела БЪЛГАРИЯ
са посочени не тези органи, а ведомствата, които те оглавяват.
Въведен е терминът „нецентрални възлагащи органи“, който внася известно двусмислие при
транспонирането на ДИРЕКТИВАТА, понеже може да се тълкува и като органи, които не са
подчинени, не са регионални или местни органи на централните такива. А с определянето на
„нецентралните възлагащи органи“ като „всички възлагащи органи, които не са органи на
централната власт“ се отваря възможността, каквато в ДИРЕКТИВАТА липсва, като възлагащи
органи да се включват и организации, които не са измежду посочените органи или
публичноправни организации. Такъв е случаят, при това единствен, с разпоредбата на чл. 5, ал.
2, т. 17 от проекта на ЗОП.
Директивата дава определение в Член 2 на понятието „публичноправни организации“, като
посочва 4 кумулативни изисквания: а) създадени са с конкретната цел да задоволяват нужди от
общ интерес, които нямат промишлен или търговски характер; б) имат правосубектност; както и
в) финансират се в по-голямата си част от държавни, регионални или местни органи или от други
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публичноправни организации; или са обект на управленски контрол от страна на тези органи; или
имат административен, управителен или надзорен орган, повечето от половината от членовете
на който са назначени от държавните, регионалните или местните органи или от други
публичноправни организации.

НСЕОП напомня, че ако Държава членка не приеме съвместимо законодателство, Европейската
Комисия може да инициира наказателни мерки срещу нея. Предложената от НСЕОП корекция на
чл. 5, ал. 2, т. 17 от проекта на ЗОП е с цел да се избегнат неблагоприятните последици от
неправилното транспониране на Директивата в закона, които могат да настъпят за обществото
като цяло, както и за Република България като страна по Договора за функциониране на
Европейския съюз.

5. Разширяване на възможностите за комуникация между
възложителя и участниците
Чл. 32, ал. 5 от проекта на ЗОП след думите „комбинация от тях“ да
се прибави запетая и думата „факс“.

В новия проект на ЗОП е изключен факса като възможност за комуникация. В сега действащата
практика масово се използва факса като комуникация. Факсът е бърза, ефективна, надеждна и
широко използваема комуникация. НСЕОП счита, че премахването на тази възможност ще
затрудни силно работата на възложителя и ще лиши от ефективност комуникацията, която се
осъществява по време на провеждане на процедурите по възлагане на обществените поръчки.

6. Въвеждане на изискване за задължително участие в състава на
оценителните комисии на независими сертифицирани външни
експерти при поръчки на най-висока стойност

Чл. 97а. (1) При възлагане на обществени поръчки по чл. 19, ал. 1, т. 1
и 2 в състава на комисията по чл. 97 задължително се включва
сертифициран външен експерт.
(2) Условията и реда на сертификацията на експертите по ал. 1 се
уреждат в наредба, издадена от министъра на икономиката.

НСЕОП счита, че въвеждането на задължение при поръчки на най-висока стойност в комисиите да
участват независими сертифицирани външни експерти, чието възнаграждение се заплаща от
държавата (напр. Министерство на финансите или Агенцията по обществени поръчки), а не от
възложителите, би допринесло както за повишаване на професионалната експертиза на
оценителните комисии, така и за независимостта на нейните членове.

По този начин се създават значими предпоставки за увеличаване на ефективността на процеса по
избор на изпълнител, като същевременно се въвеждат допълнителни гаранции за минимизиране
и неутрализиране на негативни явления, като корупционни практики, конфликт на интереси и пр.
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Определяне на правомощия и възнаграждение на външните
експерти, взели участие в състава на оценителните комисии

Чл. 97а (3) Правомощията на външните експерти, редът, сроковете
за размерът на възнагражденията за участието им в оценителните
комисии се регламентират в Наредбата по чл. 97а, ал. 2.

Считаме, че с подобна разпоредба ще се постави началото на процеса по осигуряване на
държавно сертифицирана експертиза на специалистите по обществени поръчки, с цел
осигуряване на максимално високо ниво на професионална квалификация на хората пряко заети
в процеса по разходване на публичните средства и постигане на обществения интерес от едно
високо ниво на ефективност на публичните разходи.

Сред нашите допълнителни мотиви са:

1. В момента няма контрол на лицата подали Заявление за включване в регистъра по чл.19,
ал.2. На практика всяко лице може да бъде включено в списъка, като само си определя и посочва
квалификацията и опита, без да му се искат доказателства за това.

2. Възнагражденията в момента не са регламентирани, но финансовата отговорност е вменена
на всеки член на комисията. Не е спазен принципа на реципрочност.

3. Когато възнаграждението се заплаща директно от възложителя съществува предпоставка за
порочна практика:
А) Експертът в този случай не е „външен” за възложителя.
Б) Определянето на размера на възнаграждението и не заплащането му са механизми за
повлияване на работата и упражняване на влияние от възложителя към външните експерти.

НСЕОП предлага да се разпишат и правомощията на външните експерти.

7. Уреждане на сертифицирането на експертите, статута на звеното за
обществени поръчки и предвиждане на защита на неговия
ръководител в организациите на публичните възложители

Нова „Глава ………”

НСЕОП предлага в ЗОП да се уреди статута и функциите на структурите и лицата, които
практически осъществяват организацията по планиране, провеждане и контрол на изпълнението
на договорите по обществените поръчки в публичните сектор като съществен елемент за
постигане на превенция на корупцията и висока ефективност на публичните разходи.
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СТАТУТ НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПУБЛИЧНИЯ
СЕКТОР (приложимо само за публични възложители)

Чл. … (1) Дейността по възлагане на обществени поръчки, в това
число по планиране и провеждане на процедурите за възлагане на
обществени поръчки и по осъществяване на контрол над
изпълнението на договорите за обществените поръчки в публичния
сектор, се извършва от звено за обществени поръчки, състоящо се
от ръководител и експерти по обществени поръчки.
(2) Ръководителят на звеното за обществени поръчки и експертите
в него са на пряко подчинение на ръководителя на съответната
организация и са нейни служители.
(3) Дейността по възлагане на обществените поръчки може да се
възлага на физически лица, които не са служители на съответната
организация. Лицата трябва да отговарят на изискванията,
приложими към служителите по ал. 2.
(4) Вътрешната организация на дейността по възлагане на
обществени поръчки от публични възложители се осъществява в
съответствие с изискванията на този закон и издаваните от
министъра на икономиката актове по неговото прилагане.

Чл. …. (1) Ръководителят на организацията осигурява независимост
на експертите по обществени поръчки при изпълнение на
дейностите по подготовка и възлагане на обществените поръчки и
не може да възлага на ръководителя на звеното и на експертите
изпълнение на други функции и дейности, различни от дейността по
организация на планиране, провеждане и контрол на изпълнението

Мерките могат да бъдат постигнати чрез въвеждането на държавно сертифициране на експертите
по обществени поръчки в публичния сектор, осигуряване на статут на функционална
независимост на експертите по обществени поръчки при законосъобразното изпълнение на
задълженията им, както и професионалното им утвърждаване в организациите от публичния
сектор.

Като съществен елемент за противодействие на опитите за заобикаляне на закона се предлага да
се въведе функционална независимост на звената за обществени поръчки. За целта,
възложителите следва да определят функционалната структура на звеното и прякото му
подчинение на ръководителя на организацията.

Възприемайки предложените от НСЕОП промени ще се уреди отговорността на публичните
възложители за правилно организиране на процеса по планиране, възлагане и контрол на
обществените поръчки.
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на договорите по обществените поръчки.
(2) Ръководителят на звеното за обществени поръчки докладва
директно на ръководителя на организацията, с което се гарантира
функционалната и организационната независимост на звеното.

Чл. …. Ръководителят на организацията и другите длъжностни лица
в нея са длъжни да оказват съдействие на експертите по
обществени поръчки при изпълнение на дейността им.

Чл. ….. (1) Експертите се назначават от ръководителя на
организацията по трудово или по служебно правоотношение.
(2) За експерти по обществени поръчки се назначават лица, които
отговарят на следните изисквания:
1. да са дееспособни лица;
2. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и
да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната
длъжност;
3. да имат завършено висше образование и придобита
образователно-квалификационна степен "магистър" или
"бакалавър";
4. да притежават сертификат "експерт по обществени поръчки",
издаден от министъра на икономиката след успешно положен изпит
по чл. ………, или да притежават валиден международно признат
сертификат за експерт по обществени поръчки.
(3) При липса на лица, отговарящи на условието по т. 4 на ал. 1,
могат да бъдат привличани външни експерти, които да
предоставят експерти услуги на звеното по обществени поръчки.
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Чл. …….. (1) Ръководителят на звеното за обществени поръчки се
назначава по трудово или по служебно правоотношение и трябва да
отговаря на изискванията по чл. ……. и на следните допълнителни
изисквания:
1. да има завършено висше образование и придобита
образователно-квалификационна степен "магистър";
2. да има най-малко три години стаж в областта на възлагането
и/или контрола на обществените поръчки.
(2) Ръководителят на звеното за обществени поръчки се приравнява
на длъжността "директор на дирекция" в съответното ниво
администрация.

Чл. ………. (1) Министърът на икономиката издава наредба за реда и
начина за провеждане и организиране на изпити за придобиване на
сертификат "експерт по обществени поръчки в публичния сектор".
(2) За явяване на изпит, за издаване на сертификат или дубликат на
сертификата се заплащат такси в размери, определени с тарифа,
одобрена от Министерския съвет.
(2) За явяване на изпит, за издаване на сертификат или дубликат на
сертификата се заплащат такси в размери, определени с тарифа,
одобрена от Министерския съвет.

Чл. …..Министърът на икономиката издава наредба за условията,
реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване
качеството на звеното за обществени поръчки.

8. Ускорено въвеждане на електроните обществени поръчки при
поетапност на обхванатите аспекти от процеса по възлагане,

Публикуваният за обществено обсъждане вариант на проектозакон предвижда отлагане на
въвеждането на електронните обществени поръчки в България за октомври 2018 г.
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диференциране на база стойност и ясно разписване на сроковете и
ангажиментите по дигитализацията и стартиране на подготовката на
служители, ангажирани в процеса по електронно възлагане

Чл. 32. (2) При възлагане на обществен поръчки по чл. 19, ал. 1
обменът на информация по ал. 1 обхваща:
1. обявяване на поръчката, вкл. публикуване на документацията за
обществена поръчка;
2. получаване на запитвания и предоставяне на разяснения;
3. подаване на заявления за участие и оферти;
4. оценяване на офертите;
5. сключване на договор;
6. подаване на заявки по договори;
7. фактуриране;
8. разплащане.
(3) При поръчки по чл. 19, ал. 2 обменът на информация по ал. 1
обхваща:
1. обявяване на поръчката, вкл. публикуване на документацията за
обществена поръчка;
2. получаване на запитвания и предоставяне на разяснения;
3. подаване на заявления за участие и оферти;
4. оценяване на офертите;
5. сключване на договор.
(4) При поръчки по чл. 19, ал. 3 обменът на информация по ал. 1
обхваща:
1. обявяване на поръчката, вкл. публикуване на документацията за
обществена поръчка;
2. получаване на запитвания и предоставяне на разяснения.

НСЕОП изразява становище, че това въвеждане трябва да стане по-рано, тъй като е единствената
реална гаранция за честна игра при постигане на максимален баланс между държавен,
обществен и бизнес интереси. Същевременно, важно е при това да се съблюдава
пропорционалност, т.е. при дигитализацията поръчките на различна стойност да се третират
различно. Най-целесъобразно е дигитализацията да се осъществява при поетапност на
обхванатите аспекти от процеса по възлагане (например, първо за сключването на договор и
подаването на заявки, след това за подаването на заявления за участие и оферти и оценяването
на офертите, накрая - относно фактурирането и разплащането), диференциране на база
стойност (по-рано въвеждане за поръчките на най-голяма стойност) и ясно разписване на
сроковете и ангажиментите по дигитализацията (в т.ч. в Националната стратегия за развитие на
сектора ОП и плана за нейното изпълнение).

Ние от професионалната организация на експертите по обществени поръчки считаме, че
изпреварващото въвеждане на форми на електронно възлагане ще даде възможност да се
осъществи плавен и ефективен преход към новите форми на възлагане и по-приемлив процес на
учене за всички в системата на обществените поръчки в страната.

Липсата на мотиви за отлагането и предприемането на конкретни стъпки през периода до
въвеждане на електронното възлагане са друг пропуск в проекта. Предлагаме за детайлно
разписване (включително в националната стратегия за развитие на сектора и плана за нейното
изпълнение) на действията, които следа да бъдат предприети до въвеждане на дигитализацията
и отговорната институция.

НСЕОП подкрепя текста на чл. 223, ал. 1, т. 5 от проектозакона, съгласно който АОП ще
администрира централизирана платформа за възлагане на електронни обществени поръчки.

От друга страна като организация на професионалистите в областта сме длъжни да изкажем
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(5) Възложителите могат да осъществяват обмена по ал. 1 по
начин, уреден във вътрешните им правила.

§11. Разпоредбите на чл. 32, ал. 1 във връзка с ал. 2-4 се прилагат
задължително както следва:
1. чл. 32, ал. 2, т. 5 и 6 - от 01.01.2017 г.;
2. чл. 32, ал. 2, т. 3 и 4 - от 01.07.2017 г.;
3. чл. 32, ал. 2, т. 7 и 8 - от 01.01.2018 г.;
4. чл. 32, ал. 3, т. 5 - от 01.07.2017 г.;
5. чл. 32, ал. 3, т. 3 и 4 - от 01.01.2018 г.;
6. чл. 32, ал. 4 - от 01.07.2017 г.

сериозните си опасения от това, че в законопроекта единствено е „отбелязана” ресорна
институция, която да организира въвеждането на електронните обществени поръчки, без да са
определени конкретни изисквания към дейността на АОП по въпроса, реда и обхвата на
централизираната система, начина за функционирането и съществените й елементи, както и
конкретни мерки по своевременната подготовка и на възложителите и на експертите, а и на
участниците за предстоящото въвеждане на електронни обществени поръчки.

В законопроекта са маркирани единствено общи и неясни текстове по най-съществения според
НСЕОП елемент на съвременното възлагане, а именно електронните обществени поръчки. В
Раздел II от проекта „Електронни обществени поръчки” са повторени единствено текстове от
Директива 2014/24/ЕС, т.е. изобщо не е предвиден национален ред на реализирането на
електронен процес по разходване на публични средства.

НСЕОП напомня, че изготвянето и приемането на националния закон не изисква просто
„преписване” на текстове от Директивите, а практическото им правно обективиране в конкретни
процедури, целящи реализирането на принципите за публичност, прозрачност и конкуренция в
норми. В конкретния случай това не е постигнато.

НСЕОП предлагаме да се пристъпи към незабавно изграждане на ел. платформа за възлагане,
чрез използване на Системата за електронно възлагане на обществени поръчки на Министерство
на финансите предвид опита на Дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне“.

НСЕОП счита, че трябва да се изгради единна платформа ситуирана около Регистъра на
обществените поръчки, използвайки наличната информационна база данни на Регистъра за
обществените поръчки , като се развие и интегрира цялостна система, позволяваща на
възложителите използвайки тази система:

- ДА ОБЯВЯВАТ ПРОЦЕДУРИТЕ СИ НА ЕДНО МЯСТО;
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- ДА ВЪЗЛАГАТ ПРОЦЕДУРИТЕ СИ ЧРЕЗ ТАЗИ СИСТЕМА;

- ДА СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНОСТ (В Т.Ч. ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОФИЛИ НА
КУПУВАЧА В ПОДДЪРЖАНАТА ОТ АОП СИСТЕМА);

- ДА ОБЯВЯТ РЕЗУЛТАТИТЕ И ДА УВЕДОМЯТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ЧРЕЗ СЪЩАТА СИСТЕМА.

За самите участници основен плюс ще е това, че чрез въвеждането на подобна единна система те
ще могат съсредоточено на едно място да намерят всички представляващи интерес обществени
поръчки. Същевременно, системата ще им дава възможност да подадат своите оферти спазвайки
общи правила, единни системни изисквания и технически стандарти.

Подобна платформа ще осигури гарантирано принципите за публичност и прозрачност като
препятства реализирането на корупционни практики.

9. Осигуряване на функционалността на профила на купувача чрез
централизирано софтуерно решение, поддържано от АОП (напр.
Индивидуални портлети на Портала за обществени поръчки)

Чл. 36. (1) Възложителят е длъжен да оповестява информация за
планираните, възлагани и изпълнявани от него обществени поръчки
посредством профил на купувача.
(2) Функционалността на профила на купувача се обезпечава
посредством централизирана система, поддържано от Агенцията
по обществени поръчки.

С измененията в нормативната уредба на обществените поръчки от втората половина на 2014 г.
за възложителите се въведе ново задължение за публикуване на немалка по обем информация от
процеса на възлагане в т.н. “профил на купувача”. Макар с тази мярка безспорно да се постигат
редица позитивни ефекти най-вече по отношение повишаване нивата на публичност и
прозрачност, новите разпоредби поставиха пред възложителите и не малко предизвикателства.
Последните са свързани с необходимостта от реорганизация на възлагането и допълнителния
разход на средства и човешки ресурс за възложителите, включително за техническото
обезпечаване и поддържане на новите функционалности. С оглед редуциране на тези
съпътстващи ефекти на новите нормативни изисквания, реализиране на икономии на публични
средства и повишаване на ефективността на процесите, както на ниво отделен възложител, така и
в системата като цяло, предлагаме осигуряване на функционалността на профила на купувача да
става чрез централизирано софтуерно решение, поддържано от АОП (напр. Индивидуални
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портлети на Портала за обществени поръчки). Освен горепосочените положителни ефекти,
подобна мярка сериозно би допринесла за повишаване на нивата на публичност и прозрачност и
минимизиране на негативни явления при възлагането поради невъзможността за манипулация
на публикуваната информация.

НСЕОП счита, че мярката би допринесла и за подобряване на отчетността в системата, защото ще
позволи по-висока степен на стандартизация при публикуваната информация за осъществяваните
обществени поръчки.

10. Въвеждане на задължение за оповестяване на програмата с
планирани обществени поръчки за следващата година.

Чл. 36. (2)
...
11. програмата с планираните обществени поръчки за следващата
година;
12. друга информация.
...
(4) Програмата по ал. 1, т. 11 се изготвя по образец и задължително
включва индикативното наименование на планираните поръчки,
тяхната стойност и реда, по който се предвижда да бъдат
възложени.
(5) В документите по ал. 2, които се публикуват в профила на
купувача, се заличава информацията, по отношение на която
участниците са се позовали на конфиденциалност, във връзка с
наличието на търговска тайна, както и информация, която е
защитена със закон. На мястото на заличената информация се
посочва основанието за заличаване.

На първо място, подобна мярка ще подобри информираността на потенциалните изпълнители
относно планираните от възложителите обществени поръчки. Това ще допринесе за подобряване
на планирането при участниците в процедурите за възлагане, ще намали риска от пропуски и
свързаните с тях непродуктивно отстраняване, респективно ненужно натоварване на системата за
обжалване и контрол. Така още в зародиш ще бъдат неутрализирани много от негативните ефекти
в системата. Това несъмнено ще допринесе за повишаване ефективността при разходване на
публичния ресурс, защото освен намаляване на грешките, въпросната информация ще има за
резултат една по-висока степен на готовност за изготвяне на повече и по-качествени оферти,
оттам по-високи нива на конкуренция и по-добро съотношение между разходите и ползите при
реализиране на обществените приоритети. На второ място, подобна мярка ще има възпитателен
ефект и върху възложителите, защото ще доведе до полагане на усилия за оптимизиране на
вътрешните механизми за планиране, управление и контрол на процесите по възлагане на
обществени поръчки.

По отношение на чисто техническите аспекти от реализиране на мярката, считаме за удачен
вариант въвеждането на образец, посредством който да се осигури не само необходимата
публичност на въпросната информация, но и достатъчно гаранции за нейното унифицирано
събиране, обработване и оповестяване. Това ще позволи нужната информация да бъде
публикувана в стандартна форма на профила на купувача. Що се отнася до опасенията, че
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(6) Редът и сроковете за публикуване на документите се уреждат в
инструкция, издадена от министъра на икономиката.
(7) С публикуването на документите на профила на купувача се
счита, че заинтересованите лица са уведомени относно отразените
в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в този закон.

подобно задължение би съставлявало съществен разход на ресурс и в този смисъл товар за
възложителите, считаме такъв аргумент за несъстоятелен, защото и в момента възложителите са
предвидили във вътрешните си правила изготвяне на план за обществените поръчки, които ще
бъдат възложени в рамките на предстоящата година. В този смисъл, новост ще бъде само това, че
тази информация ще има стандартизиран вид и ще следва да се оповестява чрез профила на
купувача.

Освен всичко друго, публикуването на годишната програма може да се използва и за въвеждане
на национални процедури, които се реализират в съкратени срокове, с което ще се допринесе за
подобряване на ефективността на възлагателния процес без това да става за сметка на
публичността и прозрачността на процеса.

11. Задължението за приемане на вътрешни правила да се запази за
всички възложители, а не само за разпореждащите се с бюджети над
5 млн. Лв.

Чл. 236. (1) Възложителите на обществени поръчки приемат
вътрешни правила за управление на цикъла на обществените
поръчки.
(2) Минималното съдържание на правилата по ал. 1 се определя с
инструкция на министъра на икономиката.

Задължителните вътрешните правила се явяват основен механизъм за стимулиране на
ефективността на управлението на процесите по възлагане, а косвено и на ефективността на
вземането на управленски решения в публичния сектор. Освен това, с вътрешните правила се
въвеждат важни механизми за вътрешен контрол и в този смисъл те се явяват гаранция за
законосъобразността и целесъобразността на процесите по възлагане.

12. Въвеждане на ускорена национална процедура за поръчки по чл.
19, ал. 2, които са били планирани и включени в оповестената
годишна програма.

Чл. 172. (3) Когато поръчката по чл. 19, ал. 2 е планирана и включена в
оповестената годишна програма по чл. 36, ал. 2, т. 11, срокът за

Сроковете на предвидените в проекта процедури не са редуцирани в степен, която да гарантира
постигане на целените с новите директиви опростяване на правилата и повишаване
ефективността на възлагането. С оглед преодоляване на тази слабост НСЕОП предлага въвеждане
на ускорена национална процедура, при която да се дават максимум 10 дни за оповестяване и 10
календарни дни за приключване работата на оценителната комисия. Тя следва да се прилага за
поръчки по чл. 19, ал. 2, които са били планирани и включени в оповестената годишна програма.



14

получаване на оферти може да се определи на 10 дни.

Чл. 175. (4) Работа на назначената от възложителя комисия по
извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и
класирането на офертите следва да приключи в рамките на 10 дни.

13. Предоставяне на възможност на Възложителя за
многократно използване на решение за промяна.

Текстът на Чл. 173. (1) да се промени, както следва:
„Възложителят може да прави многократни промени в обявлението
и/или документацията на обществена поръчка, като определя и нов
срок за получаване на оферти или заявления за участие, който не
може да бъде по-кратък от първоначално определения.“

Въвеждането на възможността за използване на решение за промяна в процедурите за възлагане
на обществени поръчки безспорно бе една от най-полезните промени в закона, реализирани
през последните години. Тази мярка оправда очакванията и действително допринесе за
повишаване на ефективността при възлагане, като даде повече възможности за полезно и
напълно съобразено с основните принципи на закона взаимодействие между възложител и
потенциални изпълнители. Постигнаха се изключително важни ефекти като повишаване на
гъвкавостта на процеса по възлагане и намаляване на случаите на ненужно прекратяване и/или
обжалване на тръжните процедури.

Именно множеството ползи от използването на такъв образец са причината тази практика
отдавна да е възприета както в рамките на ЕС, така и в глобален мащаб и то далеч преди да бъде
припозната като необходима и от българския законодател. При въвеждането й обаче бе
използван специфичен национален подход, при който публикуването на решение за промяна
може да се осъществи само еднократно в рамките на определен първоначален срок от
оповестяване на процедурата (изключение са случаите на корекции в процедурните срокове, при
които ограничения не се предвиждат). Именно тази особеност ни различава съществено
например от практиката по използване на еквивалентния европейски образец, който
възложителите ни изпращат при оповестяване на поръчките в ОВ на ЕС. Считаме, че този
парадокс би следвало да бъде преодолян и ограничението в броя на решенията за промяна
трябва да отпадне.

Неоснователни според нас са опасенията, че въвеждането на многократност при упражняване
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правото да се променят условията на тръжните процедури ще доведе до повече несигурност в
процеса на възлагане, неговото ненужно удължаване или нарастване случаите на грешки и/или
закононарушения. Макар да признаваме, че следва да се търси баланс между гъвкавостта и
постигането на разумна степен на устойчивост на правилата, по които ще се възложи дадена
поръчка, намираме, че ползите от повишаване на гъвкавостта далеч надхвърлят потенциалните
рискове от горепосочените евентуални неблагоприятни ефекти. Считаме, че с предоставянето на
възможността повече от един път да се променя документацията на поръчката ще се даде
възможност на възложителите да реагират в случаите на непредвидени обстоятелства, настъпили
след вече публикувана промяна и обуславящи необходимост от повторна промяна. За да се
защитят интересите на участниците в предложението е предвидено и удължаване сроковете за
подаване на оферти, с цел предоставяне на възможност на потенциалните участници да се
запознаят с промяната и да подготвят адекватно своята оферта.

При нивата на използване на съвременните технологии и особено предвид очакваното
нарастване на тези нива с оглед ангажиментите на страната ни по транспониране на новите
европейски правила, едва ли е състоятелно предположението, че чрез многократно използване
на решението за промяна може да се стигне до объркване сред кандидатите и участниците в
процедурите за възлагане. Не кореспондира с реалностите в сектора и аргументът, че подобна
мярка ненужно би удължила тези процедури. Дори напротив, наличието на различни режими на
национално и общностно ниво, както и еднократността, възприета в ЗОП при регламентиране
използването на т.н. кориджендум, по-скоро е това, което може да обърка възложителите и да
намали ефективността.

НСЕОП предлага да се гарантира принципа на пропорционалност и ефективност при възлагането,
като препоръчваме да се прекрати законодателната практика, която въвежда значително
по-ограничени правила и възможности за осигуряване на законосъобразност и ефективност,
отколкото в самата директива и действащите от 20 години практики в други страни членки.
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14. Обвързване осъществяването на функциите на АОП като
методологически орган и орган за предварителен контрол с
конкретни срокове и оповестяване на становищата, изразени при
изпълнение на тези функции на интернет страницата на
агенцията.

Чл. 223. (8) На интернет страницата на агенцията се публикуват:
1. информацията по ал. 1, т. 1, б. „а“, „б“ и “в”, т. 6, 7, 22-25;
2. Становищата за осъществен контрол по ал. 1, т. 22-25;

(9) Становищата по ал. 1, т. 1, б. “в” се издават в едномесечен срок
от получаване на съответното писмено запитване и се публикуват в
интернет страницата на агенцията едновременно с изпращането
им до лицето, отправило запитването.
(10) Редът за предоставяне на становища и на методическа помощ
по ал. 1, т. 1 се урежда с вътрешни правила, издадени от
изпълнителния директор на агенцията.

Чл. 225 (3) Всеки от етапите на контрола по ал. 1 следва да се
осъществи в рамките на 10 календарни дни.

(4) Агенцията уведомява органите за последващ контрол по закона и
органите, отговорни за управление и разходване на средствата по
съответната програма, които имат отношение към поръчката, за
резултатите от извършения контрол.

15. Чл. 226 (5) Контролът по ал. 1 следва да се осъществи в рамките

В представения проект по отношение дейността на Агенцията по обществени поръчки се
правят множество препратки към бъдещ Правилник за прилагане на ЗОП.

Липсва конкретика по текстове, свързани със сроковете за извършване на дейности от
Агенцията и кръга на уведомяваните лица.

След въвеждане на принципа за по-високо ниво на публичност, поставено като изискване
спрямо възложителите, необосновано се премахват така необходими за обществото
действия по публичност на органа по предварителен контрол и методология.

В настоящия проект не се предвижда публикуване на електронната страницата на АОП и
респ. в Регистъра на обществените поръчки на част от така необходимите за възложителите,
участниците и всички заинтересовани лица документи за предоставена методическа помощ
и за осъществен предварителен контрол. Това пречи на правилното функциониране на
цялата система за възлагане на обществени поръчки в Република България и по никакъв
начин не добавя стойност в процеса.

Обособяването на едно място, на което да е събрана предоставяната от АОП методология,
становища по конкретни запитвания и осъществени предварителни контроли ще способства
за недопускане на незаконосъобразни действия от възложителите.

Възприетият подход от 01.10.2014г., задължаващ всеки отделен възложител да публикува на
своя профил на купувача становища по конкретни запитвания и осъществени предварителни
контроли показа своята практическа неприложимост, като по данни на НСЕОП в отделните
профили на купувачите от тази дата до момента са публикувани нищожен брой становища и
доклади за предварителен контрол. Вместо да се разреши този проблем, в проекта е
премахнато въпросното задължение за публикуване на становищата в профила на купувача,
без обаче публичността на същите да е гарантирана по друг алтернативен начин, например
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на 10 календарни дни.

Чл. 227 (5) Контролът по ал. 1 следва да се осъществи в рамките на
10 календарни дни.

Оповестяване и обмен на информация
Чл. 229. (1) Становищата на АОП по осъществяване на контрола по
чл. 226-228 са публични и се публикуват в Регистъра на
обществените поръчки.
(2) Обменът на информация, свързан с осъществяването на контрол
от агенцията се реализира изцяло с електронни средства.

чрез оповестяването им от АОП. По този начин се прави сериозно отстъпление по отношение
гарантирането на публичност и прозрачност на контролната дейност на АОП и обхванатите от
нея значими за обществото поръчки.

С предложения от нас подход АОП ще получи законово задължение да издава в срок (един
месец за писмени становища и 10 календарни дни за становища и доклади за предварителен
контрол) изготвените от АОП документи и да ги оповестява публично за да бъдат максимално
подпомогнати всички заинтересовани лица, в т.ч. възложители, участници, контролни органи,
финансиращи институции, средства за масова информация и т.н.

Предложения:
- Разписване на срок от 1 (един) месец за изготвяне на писмено становище по запитване на
заинтересовано лице;
- Публикуване на писменото становище на ел. страница на АОП;
- 10 дневен срок за осъществяване на предварителен контрол (и на процедури с европейски
средства, и при ПК на случаен принцип и на процедури и на договаряне без предварително
обявяване);
- Публикуване на становищата в Регистъра на обществените поръчки под уникалния номер на
процедурата.

В проектозакона (Чл. 223, ал. 1, т. 1, буква „г” е посочено, че Изпълнителният директор на
Агенцията по обществени поръчки:
1. оказва методическа помощ на възложителите, свързана с прилагане на закона чрез:
г) преки консултации;
Липсват каквито и да е уточнения какво се разбира под „преки консултации”, предоставяни
от изп. директор на АОП. В този смисъл в мотивите към закона или в текстовете на същото
следва да бъде уточнено:
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-Доколко предоставянето на подобни „преки консултации” ще бъдат достъпни до всички
заинтересовани лица?

Как ще бъдат определяни лицата на които ще се предоставят „преки консултации”?

Как и по какви правила ще се извършва тези консултации и каква ще бъде тяхната правна
стойност?

В случай че тези отговори не биха могли да бъдат дефинирани към момента предлагаме да
отпадне Чл. 223, ал. 1, т. 1, буква „г” от проектозакона.

В проектозакона - Чл. 223, ал. 1, т. 12 е посочено, че Изпълнителният директор на Агенцията
по обществени поръчки:

12. извършва мониторинг на обществените поръчки въз основа на информацията,
публикувана в РОП и чрез събиране и обобщаване на практиката по прилагането на закона;

Считаме, че правомощието е лишено от смисъл и практическо значение. Задължението за
извършване на мониторинг на обществените поръчки е факт в чл. 19. , ал. 2, т. 13 в настоящия
ЗОП и е прието още през 5 Май 2006 г., към момента не са налице публични резултати от
извършен „мониторинг” от АОП. В този смисъл и предвид обстоятелството, че нормата няма
практическо приложение с цел изчистване на закона от недействащи норми предлагаме
отпадане на Чл. 223, ал. 1, т. 12 от проектозакона.

16. Непълно транспониране на Член 67, параграф 2, буква „б” от
Директива 2014/24/ЕС

Чл. 64. (4), т. 2 организация, квалификация и опит на персонала, на

Съгласно Член 67, параграф 2, буква „б” от Директива 2014/24/ЕС - Икономически
най-изгодната оферта от гледна точка на възлагащия орган се определя въз основа на цената
или разходите, като се използва подход на разходната ефективност, например разходите за
целия жизнен цикъл в съответствие с член 68, и може да включва критерия за най-доброто
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когото е възложено изпълнението на поръчката, когато качеството
на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може да
окаже съществено влияние върху нивото на изпълнение на
поръчката; или

съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на критерии, включващи
качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на въпросната
обществена поръчка. Тези критерии могат да включват например:

организация, квалификация и ОПИТ на персонала, на когото е възложено изпълнението на
поръчката, когато качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може
да окаже съществено влияние върху нивото на изпълнение на поръчката.

Съгласно чл. 64, ал. 4, т. 2. От проектозакона – е „пропусната” думата ОПИТ и е посочено само
- организация и професионална компетентност на персонала, на когото е възложено
изпълнението на поръчката, когато качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката
персонал може да окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката.

НСЕОП счита, че конкретните текстове на директивата, които въвеждат основни механизми
свързани с оценката на икономическата изгодност на офертата трябва да бъдат
транспонирани точно и без подобни пропуски.

От друга страна възможността за използване на критерия за подбор е посочена в чл. 57, ал. 1,
т. 5 от проектозакона - да разполага с работници и/или служители, вкл. с членове на
ръководния екип с определена професионална компетентност, в случай че изискването не се
използва като показател за оценка на офертите.

От друга страна обаче в проектозакона се забранява това да се реализира на практика, като
се предвижда и административно наказателна отговорност.

В тази връзка трябва да бъдат отразени и текстовете забраняващи смесването на критериите
за подбор и оценка.
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В чл. 64, ал. 11 от проектозакона е посочено - Възложителите нямат право да включват
критерии за подбор като показатели за оценка на офертите. За нарушение на забраната е
предложена и административно наказателна отговорност - Чл. 246. (1) Възложител, който
утвърди методика за оценка на офертите в нарушение на чл. 64, ал. 9 или 10 се наказва с
глоба в размер 2 на сто от стойността на сключения договор, но не повече от 10 000 лв.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на възложител, който наруши забраната по чл. 64, ал. 11.

17. Създаване на постоянно действащ Национален съвет по
методология и контрол на обществените поръчки в Република
България, в състава на който се включват и представители от
професионални и браншови организация, в т.ч. НСЕОП.

Чл. 238. (1) За създаване на единна и непротиворечива практика по
прилагане на закона се създава постоянно действащ Национален
съвет по методология и контрол на обществените поръчки в
Република България с участието на Сметната палата, Агенцията по
обществени поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция,
Министерство на икономиката и Прокуратурата на Република
България.
(2) Съветът по ал. 1 разглежда и съгласува изготвяните от АОП
методически указания, насоки за осъществяване на предварителен и
последващ контрол по закона, както и за вътрешния контрол,
упражняван в организациите на възложителите.
(3) В състава на съвета се включват експерти, определени от
ръководните органи на институциите по ал. 1.
(4) В състава на съвета се включват по минимум един представител
на Националното сдружение на общините в Република България и
Националното сдружение на експертите по обществени поръчки в

В проекта на ЗОП липсва процедура за съгласуване на Методическите указания, издавани от
Агенцията по обществени поръчки от страна на контролните органи. Подобна процедура към
момента е разписана в чл. 55а. от ППЗОП. Съгласно действащата към момента процедура,
изготвеното от експертна група методическо указание се съгласува с председателят на
Сметната палата и директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Важно е да се отбележи, че подобно съгласуване в проекта на нов ЗОП НЕ Е предвидено.
Съгласно текста на проекта, в Раздел V “Съгласуваност на контрола” е посочено единствено,
че ще се съгласуват контролни практики, а не методически указания което и по същество, и
като краен резултат е коренно различно.
В тази връзка считаме, че със закона трябва да се създаде орган с по-широк функционален
обхват и представителство на институциите от този на предвидения съвет по методология.
Това може да се реализира чрез създаване на Национален съвет по методология и контрол
на обществените поръчки в Република България. С оглед гарантиране на по-високи нива на
професионално начало и граждански контрол, предлагаме в съвета да бъдат включени освен
представители на Сметна палта, АОП и АДФИ и такива на други институции, професионални,
браншови и граждански организации.

В тази връзка предлагаме ново наименование на Раздел V от проекта на закон - Обществен
съвет по методология и контрол на обществените поръчки в Република България.
Във връзка с горното предложение, по-конкретно предлагаме както следва:
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Република България.
(5) Към Националния съвет по методология и контрол на
обществените поръчки се сформира Обществен съвет с
представители на национално представените браншови
организации. Членовете на обществения съвет са членове и на
Националния съвет по методология и контрол на обществените
поръчки.
(6) Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки
или определено от него лице ръководи дейността на съвета и чрез
Агенцията по обществени поръчки изпълнява ролята на
секретариат на съвета.
(7) Изготвянето на указанията и насоките по ал. 2, тяхното
актуализиране или отмяна се извършва и по искане на ръководните
органи на институциите по ал. 1. Искане за изготвяне,
актуализиране или отмяна на указания и насоки може да се прави и
от представителите по чл. 4.
(8) Насоките се одобряват от ръководните органи на институциите
по ал. 1, след което стават задължителни за прилагане при
осъществяването на методическите и контролни правомощия на
институциите в състава на съвета, както и от звената за
вътрешен контрол в организациите на възложителите.
(9) Указанията и насоките се публикуват на интернет страниците
на институциите по ал. 1.
(10) В работата на съвета могат да се привличат представители на
други институции с контролни правомощия, по тяхно искане или по
предложение на членове на съвета.
(11) За конкретни случаи по предложение на членове на съвета в
работата на съвета могат да се включват и външни специалисти с

1. Относно функциите на АОП - разписване на задължение за изготвяне на окончателен
вариант на методически указания, насоки за осъществяване на предварителен и последващ
контрол по закона, както и за вътрешния контрол, упражняван в организациите на
възложителите, след обсъждане на съответните проекти на документи в Националния
съвет и след съгласуване с Прокуратурата, Председателят на Сметна палата и Директора на
АДФИ.
2. Участие в Националния съвет на представител на Прокуратурата на Република България.
Прокуратурата на Република България съгласува окончателните документи изготвени от АОП
и обсъдени на Националния съвет по методология и контрол на обществените поръчки в
Република България.
Мотиви: Прокуратурата има преки ангажименти по реализиране на контролната дейност
на обществените поръчки (арг. чл. 233, ал. 4 от Проекта на ЗОП) в този смисъл следва да
участва в процеса по методология и съгласуване на контролните практики;
3. Участие в Националния съвет на представител на Сметна палата. Председателя на Сметна
палата съгласува окончателните документи изготвени от АОП и обсъдени на Националния
съвет по методология и контрол на обществените поръчки в Република България.
4. Участие в Националния съвет на представител на АДФИ. Директорът на АДФИ да съгласува
окончателните документи изготвени от АОП и обсъдени на Националния съвет по
методология и контрол на обществените поръчки в Република България.
5. Участие в Националния съвет на представител на Министерство на икономиката.
Мотиви: Министърът на икономиката осъществява държавната политика в областта на
обществените поръчки, в тази връзка би следвало да участва и процеса по методология;
6. Участие в Националния съвет на представител на Министерство на вътрешните работи.
Мотиви: МВР има преки задължения по реализиране на контролната дейност на
обществените поръчки (арг. чл. 231, ал. 1, т. 4 от Проекта на ЗОП) в този смисъл следва да
участва в процеса по методология и съгласуване на контролните практики;
7. Включване в Националния съвет на представител на Националното сдружение на
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експертиза в съответна област на познанието.
(12) Работата на съвета се осъществява по правила, утвърдени от
ръководните органи на институциите по ал. 1.

общините в Р. България
Мотиви: в НСОРБ са представени най-широк кръг възложители на обществени поръчки;
8. Включване в Националния съвет на представител на Националното сдружение на
експертите по обществени поръчки в Р. България
Мотиви: НСЕОП е национално представената професионална организация на експертите по
обществени поръчки в страната;
9. Учредяване на Обществен съвет към Националния съвет по методология и контрол на
обществените поръчки в Република България с представители на национално представените
браншови организации и включване в Националния съвет на представители на Обществения
съвет;
Мотиви: Функционирането на Обществен съвет, формиран по браншови и професионален
признак, съобразно конкретните обществени потребности за повече граждански контрол на
публичните разходи ще допринесе в голяма степен за изчистване на системата от
натрупаните през годините негативни обществени мнения и ще допринесе за по-голяма
прозрачност и значително повече експертиза при изготвяне на методологията по прилагане
на закона, чрез участието в процеса на експерти от съответния бранш.

Горните предложения ще гарантират включването на представители на всички
заинтересовани лица и от там ще допринесат за постигане на по-балансирана и основана на
консенсус съвкупност от насоки за прилагане на нормативната уредба в областта на
обществените поръчки. Подобна мярка може драстично да намали случаите на грешки и
закононарушения, както и чувствително да увеличи ефективността в Системата на
обществените поръчки при сериозна икономия на публични средства и разтоварване на
институциите за обжалване и контрол.

18. Отпадане на поръчките за строителство от списъка на
поръчките, подлежащи на запазване за организации на хора в
неравностойно положение, приеман отМинистерски съвет

Предвиденият в проекта текст, който предвижда включването на строителство в списъка,
определящ обхвата на поръчките, за които се предвижда запазване за организации на хора в
неравностойно положение, противоречи на разпоредбата на чл. 28 от Закона за интеграция на
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Чл. 11. (1) Министерският съвет, по предложение на министъра на
труда и социалната политика, ежегодно до 31 март, определя със
свое решение списък на стоките и услугите, съобразно Общия
терминологичен речник, които се запазват:
1. за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или на лица, чиято основна цел е социалното и
професионално интегриране на хора с увреждания или хора в
неравностойно положение; или
2. за изпълнение по програми за създаване на защитени работни
места.

хората с увреждания. В посочената норма от специалния закон се предвижда, че
специализираните предприятия на хората с увреждания произвеждат стоки или извършват
услуги. Строителната дейност, предвид своите специфики и множеството изисквания, на които се
подчинява съгласно действащото законодателство, се явява несвойствена за организациите за
трудова интеграция на посочените категории лица.

Предлагаме спешен преглед на списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с
увреждания, отпадане на строителството от същия и стесняване на кръга от стоки и
услугите, включени в него. Считаме това действие за необходимо и наложително с оглед реалната
и физическата възможност на хората с увреждания да изпълнят дадена поръчка.

19. Въвеждане на изискване за оценка на финансова сила или
кредитоспособност на участниците в обществени поръчки.

Проучване на НСЕОП, установи, че при голям брой обществени поръчки изпълнителя има нужда
от финансов ресурс за периода до постъпване на първо палщане от възложителя. Разходите на
изпълнителя са свързани с осигуряване на заплати за определен период, закупуване на ДМА,
заплащане на подизпълнители и др. При обществени поръчки свързани с финансови институции е
необходимо да се определи риска при инвестиция или застраховане, Налице е и нужда от
капацитет от членове на комисията да направят такава оценка. Оценката за финансова сила или
кредитоспособност изисква от лицата, които ще го извършват експертност, липса на конфликт на
интереси и процедура по която да става анализа. За добра кредитоспособност на предприятия
показателите за задлъжнялост, ликвиднст и рентабилност, които могат да имат различна стойност.
Като тези показатели са разични за различните сектори в преработващата промишленст,
строителството, услугите и търговията. От една страна трябва да се направи сравнителен анализ
нa кандидатите, като се знаят средните за отрасъла. Показателите, които се разглеждат за
определяне на финансовата сила и възможността за изплащане на искове при финансовите
предприятия са други. За да се избегне възможността да бъде елиминиран участник само на въз
основа на един негативен показател трябева да има методология и процедура при този анализ.
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При Регламент 575/ 2013 Капиталова адекватност на кредитни институции , който влезе в сила от
01.01.2014 год., Европейският парламент и съвет определеиха възможността да се използват
Агенции за външна кредитна оценка. Въпреки по-големия експертен капацитет по отношение на
оценка кредитоспособността в персонала на кредитните институции Европейският законодател е
дал опцията за използване външни оценки, което би могло да се въведе и в самите обществени
поръчки с цел гарантирне на по-висока степен на адекватност и стабилност на дружествата.
НСЕОП предлага този подход да се възприеме или като част от преценката за наличието на
определени съотношения между активи и пасиви – като критерии за подбор съгласно чл. 55, ал. 1,
т. 4 от Проекта и/или като елемент показател за оценка на икономическата изгодност на офертите.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ: Към законопроекта липсва анализ на
въздействието на предложените текстове, както и обосновка как
с тях се транспонират в пълнота изискванията на новите
директиви. Наред с това, до ведомствата е изпратен за
съгласуване вариант на проекта, който е различен от този,
публикуван за обществено обсъждане. По този начин не става ясно
дали тези ведомства ще са в състояние да изразят пълноценни
становища по предложените текстове.

НСЕОП настоява да се допълнят мотивите към проекта като изрично се включат анализ на
въздействието на предложените текстове, както и обосновка как с тях се транспонират в пълнота
изискванията на новите директиви. Да се предприемат и оповестят мерки, чрез които се
гарантира, че съгласуващите проекта ведомства са изразили становище по окончателните
текстове в него.


