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Открито минало
Особености при отстраняването на участници в процедури  
по ЗОП поради неизпълнение на договори за обществени поръчки

на стр. 2

Материалът е част от новото из-
дание на ЗОП ПЛЮС „Азбука на 
обществените поръчки в решенията 
на КЗК и ВАС по новия ЗОП”. Сбор-
никът с практика вече е в продажба!

При всяко едно от множеството зна-
чими измененията във вече отменения 
Закон за обществените поръчки, по 
време на обсъжданията в рамките на 
междуведомствените работни групи бе 
повдиган въпросът за допустимите от 
закона възможности за отстраняване на 
участници, които в миналото са били 
по един или друг начин некоректни в 
изпълнението на задълженията си по 
договори по ЗОП. 

Причините за повдигането на този 
въпрос бяха основно две. Първо, това 
бе обективно зародила се в практиката 

потребност от нормативни механизми 
за защита срещу фирми, които с нека-
чественото, просрочено и/или непълно 
изпълнение на договори за обществени 
поръчки препятстваха постигането на 
желаните от възложителя и общество-
то крайни резултати и изпълнението на 
целта за възможно най-ефективно раз-
ходване на публичните средства. Дру-
гата причина бе, че в определена фор-
ма такава възможност съществуваше в 
европейските директиви още от 2004 г., 
но тя не бе въведена в българския закон. 

При повдигане на въпроса за въвеж-
дане на такава възможност за отстра-
няване от процедури по ЗОП на лица, 
за които има информация за проблеми 

в изпълнението на предишни договори 
за обществени поръчки, от уважавани 
експерти в администрацията неизмен-
но биваха изтъквани правни аргумен-
ти против. Тези аргументи обичайно 
бяха, че текстовете на директивата са 
общи и неясни, съответно че трудното 
дефиниране на това кои случаи на не-
изпълнение и за какъв срок да са осно-
вание за отстраняване може значително 
да затрудни оценителните комисии в 
тяхната преценка, съответно така да се 
създадат рискове за забавяне и затормо-
зяване на цялостния възлагателен про-
цес в страната. 
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от стр. 1

Така въпреки факта, че всички в 
системата разбираха естеството на про-
блема, породил търсенето на възмож-
ности за отстраняване на „провинили” 
се изпълнители на поръчки, желанието 
за въвеждане на подобни основания в 
закона в крайна сметка отстъпваше на 
опасенията за евентуални последици 
от въвеждането на такива условия за 
допустимост. Това обаче се промени с 
приемането на Закона за обществените 
поръчки, влязъл в сила на 15.04.2016 г.

ПРАВИЛАТА ПРЕДИ И СЕГА

Както бе споменато по-горе, тексто-
ве, позволяващи недопускане до про-
цедурата на участници с неоптимално 
изпълнение на минали договори, бяха 
предвидени и в първите директиви, 
транспонирани от България след при-
съединяването ѝ към ЕС – тези от 2004 
г. По-конкретно, в чл. 45, пар. 2, б. „в” 
и „г” от Директива 2004/18/ЕО бе пред-
видено, че всеки икономически опера-
тор може да бъде отстранен от участие 
в процедура за възлагане на обществе-
на поръчка, когато този икономически 
оператор е осъден със съдебно реше-
ние, което има сила на присъдено нещо 
съгласно правните норми на страната, 
в която е извършено правонарушение, 
свързано с професионалното му пове-
дение или е виновен за тежки профе-
сионални нарушения, които могат да 
бъдат доказани от възлагащите органи. 

Използваните понятия „правонару-
шение, свързано с професионалното му 
поведение” и „тежки професионални 
нарушения” обаче пораждаха множе-

ство неясноти. Поради тези неясноти, 
в националното ни законодателство 
посочените факултативни основания за 
недопускане до процедура за възлагане 
на обществени поръчки бяха въведени 
в ЗОП повече от пет години след при-
емането ни в ЕС – през 2012 г. Тогава, 
най-вече от съображения за по-пълно 
транспониране на директивите, бе съз-
дадена разпоредбата на чл. 47, ал. 2, т. 
2а от ЗОП (отм.). Според тази норма, 
възложителят можеше да отстрани от 
участие в процедура за възлагане на об-
ществена поръчка кандидат или участ-
ник, който е виновен за неизпълнение 
на задължения по договор за обществе-
на поръчка, доказано от възложителя с 
влязло в сила съдебно решение. 

В допълнение на горното следва 
да отбележим, че още от 01.01.2009 г. 
възложителите бяха задължени да из-
пращат до изпълнителния директор на 
АОП копия от влезлите в сила съдебни 
решения, с които е установено неиз-
пълнение на договори за обществени 
поръчки. От своя страна пък изпълни-
телният директор беше задължен да 
поддържа списък на лицата, за които 
с влязло в сила съдебно решение е ус-
тановено неизпълнение на договор за 
обществена поръчка. По неизвестни 
причини, за периода на „съществуване” 
на списъка от 2009 г. до 2016 г. в него 
не беше включен нито един некоректен 
изпълнител.

И след разписването на изричен 
текст в незадължителните основания 
за недопускане в процедурите, така и 
не се наложи практика възложителите 
да отстраняват от участие лица, които 
са имали проблеми при изпълнение-

то на минали договори за обществени 
поръчки. Като възможна причина за 
това може да се посочи нежеланието на 
публичните органи да влизат в тежки 
съдебни саги, които могат не само да 
забавят, но и изцяло да направят невъз-
можно удовлетворяването на потребно-
стите, произтичащи от изпълнението 
на техни функции и задължения.

Горното положение обаче претърпя 
известни промени с идването на новия 
пакет директиви от 2014 г. и транспони-
рането им в ЗОП, в сила от 15.04.2017 г. 
В Директива 2014/24/ЕС промяна пре-
търпяха и основанията за недопускане 
до процедурите, в това число възмож-
ността за отстраняване на лица, които 
не са изпълнили пълноценно предишни 
договори за обществени поръчки. Ос-
нованията, имащи отношение към тази 
възможност, като цяло запазиха идеята 
на текстовете от предишните директи-
ви, но бяха разписани по-подробно и 
прецизно. 

Така в новите европейски правила 
бе предвидено, че възлагащите органи, 
по собствена инициатива или по искане 
на държавите членки, могат да изклю-
чат от участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка всеки икономи-
чески оператор, който „е допуснал зна-
чителни или трайни недостатъци при 
изпълнението на съществено изисква-
не в предходен договор за обществена 
поръчка, предходен договор за поръчка 
с възложител или предходен договор за 
концесия, довели до предсрочно пре-
кратяване на този предходен договор, 
изплащане на обезщетения или други 
подобни санкции (чл. 57, пар. 4, б. „ж” 
от Директива 2014/24/ЕС)”.

Посочената норма от най-новата 
директива по обществени поръчки бе 
въведена в чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП. 
Според тази разпоредба, възложителят 
може да отстрани от участие в процеду-
ра за възлагане на обществена поръч-
ка кандидат или участник, за когото е 
доказано, че е виновен за неизпълнение 
на договор за обществена поръчка или 
на договор за концесия за строителство 
или за услуга, довело до предсрочното 
му прекратяване, изплащане на обезще-
тения или други подобни санкции, с из-
ключение на случаите, когато неизпъл-
нението засяга по-малко от 50 на сто от 
стойността или обема на договора.

Предвид практиката с правилата от 
предишните директиви, този път бъл-
гарският законодател не само възпроиз-
веде текстове от новите европейски ак-
тове, но въведе конкретни критерии за 
неизпълнение (уточнени бяха формите 
и размера на неизпълнение, явяващи се 
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пречка пред участието в процедурата), 
които да внесат яснота в кои случаи 
може да се използва основанието и така 
да направят нормата по-приложима. 

Макар и логична и безусловно по-
лезна, тази формулировка към момента 
не е пряка причина за промяна в прак-
тиките на възложителите по отношение 
отстраняване на лица, допуснали неиз-
пълнение на предишни договори за об-
ществени поръчки. В такава причина се 
превърна нормата на чл. 55, ал. 1, т. 5, б. 
„а” от ЗОП, която допуска отстранява-
не на участник, опитал се да повлияе на 
вземането на решение от страна на въз-
ложителя, свързано с отстраняването, 
подбора или възлагането, включително 
чрез предоставяне на невярна или за-
блуждаваща информация.

Разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 5 
от ЗОП въвеждат в българското зако-
нодателство текстове от директивите, 
според които възлагащите органи, по 
собствена инициатива или по искане на 
държавите членки, могат да изключат 
от участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка всеки икономиче-
ски оператор, който се намира в което и 
да е от следните положения:
–  „когато икономическият оператор 

е виновен за сериозно изопачава-
не на данни при предоставянето на 
информацията, необходима за удос-
товеряване на липсата на основания 
за изключване или на изпълнението 
на критериите за подбор, не е пре-
доставил такава информация или не 
е в състояние да представи придру-
жаващите документи, изисквани съ-
гласно член 59 (чл. 57, пар. 4, б. „з” 
от Директива 2014/24/ЕС)”;

–  „когато икономическият оператор 
се е опитал да упражни непозволено 
влияние върху процеса на вземане 
на решение от възлагащия орган, да 
получи поверителна информация, 
която може да му даде неоправдани 
предимства в процедурата за въз-
лагане на обществена поръчка, или 
да предостави поради небрежност 
подвеждаща информация, която 
може да окаже съществено влияние 
върху решенията по отношение на 
изключването, подбора или възлага-
нето (чл. 57, пар. 4, б. „и” от Дирек-
тива 2014/24/ЕС)”.
Интересен нюанс в случая се явява 

това, че подобен текст, възприет напо-
следък от българските възложители 
като възможност за отстраняване на 
„некоректни” изпълнители на поръч-
ки, всъщност съществува и в предиш-
ното поколение директиви от 2004 г., 
но също не е бил въвеждан в нацио-

налното ни законодателство. В случая 
става въпрос за чл. 45, пар. 2, б. „ж” от 
Директива 2004/18/ЕО, според който 
всеки икономически оператор може да 
бъде отстранен от участие в процедура 
за възлагане на обществена поръчка, 
когато носи вина за сериозно изопача-
ване на информацията, изисквана по 
съответния раздел от европейския нор-
мативен акт, или не е представил такава 
информация.

Важно е да се отбележи, че комен-
тираните в настоящия материал осно-
вания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, 
т. 5, буква „а” и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 
от ЗОП, се прилагат до изтичане на три 
години от датата на настъпване на об-
стоятелствата по цитираните разпоред-
би, освен ако в акта, с който е устано-
вено обстоятелството, е посочен друг 
срок. Също така следва да се посочи, 
че няма законово определен документ 
за доказване липсата на посочените 
обстоятелствата, което означава, че на 
практика участниците единствено ще 
декларират в ЕЕДОП липсата или на-
личието им. 

ЧЕРНИЯТ СПИСЪК КЪМ АОП

Въз основа на новите разпоредби, за 
изпълнителния директор на АОП въз-
никна и ново задължение да поддържа 
списък със стопанските субекти, за кои-
то са налице обстоятелства по чл. 54, 
ал. 1, т. 5, буква „а” и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 
5 от ЗОП. На страницата на Агенцията 
е публикуван и образец на информация 
за стопански субект, за който са налице 
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5. бук-
ва „а“ или чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, 
който да се попълва от възложители, 
установили съответното нарушение. 

Към момента в списъка по чл. 57, ал. 

4 от ЗОП са попаднали два стопански 
субекта1. Като и за двете дружества са 
констатирани обстоятелства по чл. 54, 
ал. 1, т. 5, буква „а” от ЗОП и по-конкрет-
но представяне на документ с невярно 
съдържание, свързан с удостоверяване 
изпълнението на критериите за подбор.

Видно от описанието на обстоятел-
ството в първия случай, участникът 
е представил заверено копие на под-
правен документ, а именно на лиценз 
за извършване на частна охранителна 
дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона 
за частната охранителна дейност. Като 
акт, с който е установено обстоятелство-
то, е посочен протокол от заседание на 
комисията и влязло в сила решение за 
избор на изпълнител по процедурата.

Вторият стопански субект е вклю-
чен в този списък също поради пред-
ставен документ с невярно съдържа-
ние, свързан с удостоверяване изпъл-
нението на критериите за подбор, а 
именно заверено копие на сертификат 
за внедрена система за управление на 
качеството в съответствие със стандарт 
ISO 9001:2008. Като акт, с който е ус-
тановено обстоятелството, отново е 
посочено влязлото в сила решение на 
възложителя, както и писмо от страна 
на сертифициращия орган.

Интересното е, че и в двата случая 
изпълнителният директор на АОП въз-
приема наличието на влязло в сила ре-
шение по чл. 22 от ЗОП за достатъчно 
основание за включване на стопанския 
субект в посочения списък, т.е. под акт, 
с който се установява обстоятелство по 
чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а” от ЗОП.

(Продължението очаквайте  
в следващия брой)

1h t tp : / / rop3-app1.aop.bg:7778/por ta l /page?_
pageid=93,942265&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Г-н Желязков, считате ли, че За-
конът за обществените поръчки, 
в сила от 15.04.2016 г., донесе по-
зитивни промени за системата 
на поръчките в страната ни, а 
и за общественото управление 
като цяло и ако да, в каква посока 
са те?
Като цяло въведените с приет-

ия през 2016 г. ЗОП нови правила и 
инструменти при провеждане на об-
ществени поръчки са положителни 
и бяха необходими. В действащия 
ЗОП са транспонирани европейски-
те актове, свързани с възлагането на 
обществени поръчки и той обобщава 
европейския опит и практика от по-
следните години. Настоящият закон 
и правилникът за неговото прилагане 
са по-подробни и изчерпателни, пре-
махват излишни затруднения и изиск-
вания, въвеждат нови възможности, 
типови поръчки и стандартизирани 
образци, включително на договори, 
както и електронизиране на част от 
процеса по възлагане. 

Естествено е при прилагането му и 
възложителите, и участниците в проце-
дури да се сблъскват с казуси, на кои-
то законът не дава конкретни решения. 
Надяваме се, че с течение на времето те 
ще бъдат решени или чрез практиката 
на контролиращите органи и органите 
по обжалване, или чрез методически 
указания на Агенцията по обществени 
поръчки.

Какво според Вас е мястото и ро-
лята на електронните обществе-
ни поръчки в дигиталната еволю-
ция на администрацията? Въз-
можно ли е именно задълженията 
ни за дигитализация на възлагане-
то по ЗОП да катализират проце-
сите по въвеждане на електронно 
управление?
През последните 10 години ре-

шенията в областта на електронното 
управление са били само частични, 
с моментен ефект и в общия случай с 
грантово финансиране. Резултатът е, 
че до създаването на Държавната аген-
ция „Електронно управление“ тази 
политика няма реален функционален 
резултат. Т.е. нямаме цялостно действа-
що електронно управление, а отделни 
електронни услуги, като инвестиции-
те в тази политика са често със спорна 
ефективност, а някои и безрезултатни. 
Освен всички наследени констатации 
в тази връзка, непоследователността 
до момента доведе и до неглижиране 
на един основен аргумент в полза на 
цялостната дигитална трансформация 
на административните процеси – огра-
ничаването на корупционния риск. Ав-
томатизираните процеси, които стоят 
зад реализацията на т.нар. комплексно 
административно обслужване, служеб-
ният обмен на данни, премахването на 
хартиения документооборот, компонен-
тите на е-управлението сами по себе си, 
ще сведат до минимум необходимостта 

гражданите и бизнеса да взаимодейст-
ват с администрацията през чиновника 
на гишето. Очевидно е, че намаляване-
то на необходимостта от пряко взаимо-
действие с административните органи 
ще доведе и до минимален корупцио-
нен риск. Освен чисто икономически-
те ефекти от работещо е-управление.
Затова по отношение на обществените 
поръчки винаги трябва да помним, че 
ЗОП е преди всичко инструмент, който 
трябва да гарантира законосъобразно 
изразходване на публичните средства. 

Много е важно пояснението, че не 
става въпрос за дигитализация на хар-
тиени процеси. Обменът на сканирани 
документи по електронен път или на 
документи, подписани с електронен 
подпис, които впоследствие се разпе-
чатват на хартия, не е електронно упра-
вление. Досега електронното управле-
ние е разбирано именно по този начин. 
Ние го разбираме по друг начин и това 
разбиране е свързано с мащабно и по-
следователно усилие за адаптиране на 
нормативната база. По отношение на 
всеки един процес трябва да е налице 
законова възможност за пълна електро-
низация и обмен на електронни доку-
менти и данни между администрациите 
и физическите и юридически лица. Съ-
ответно административните органи и 
организациите, предоставящи общест-
вени услуги, трябва да бъдат задълже-
ни да работят с инструментите на елек-
тронното управление. 

Електронното възлагане е бъдещето 
на обществените поръчки
Специално интервю на г-н Росен Желязков,  
председател на ДА „Електронно управление”, за сп. „ЗОП ПЛЮС”

Росен Желязков

Росен Желязков е роден на 5 април 
1968 г. Магистър е по право от Софий-
ския университет „Свети Климент 
Охридски“. В периода 1994-1995 г. е 
последователно юрисконсулт, старши 
юрисконсулт, а по-късно секретар и 
кметски наместник в район „Средец“ 
на Столична община. От  1995 г. е адво-
кат по гражданско и търговско право, 
член на Софийска адвокатска колегия. 
Бил е заместник-кмет по направление 
„Законност и контрол“ на район „Лозе-
нец“, Столична община (1998-1999 г.). 
От 2003 г. до юли 2009 г. е секретар на 
Столична община. В периода 2011-2013 г. 

е председател на Управителния съвет на 
Института по публична администрация 
и представител на Република България 
в Европейския институт по публична 
администрация (ЕИПА) в Маастрихт, 
Кралство Нидерландия. От 2009 г. до 
2013 г. е главен секретар на Министер-
ския съвет, а в периода 2014-2016 г. е 
съветник на министър-председателя по 
въпросите на държавната администра-
ция и електронното управление. От 30 
септември 2016 г. с Решение на Минис-
терския съвет е определен за председа-
тел на Държавна агенция „Електронно 
управление“.



5
По отношение на електронизация-

та на обществените поръчки, те имат 
потенциала да се превърнат в азбучен 
пример за предстоящата дигитална 
трансформация в администрацията. 
Предстои да бъде разработена изцяло 
нова информационна система, която да 
отговаря не само на изискванията на 
ЗОП, но и на изискванията на Закона 
за електронното управление. Разработ-
ването на изцяло нови информационни 
системи дава много по-голяма гъвка-
вост спрямо надграждането на вече съ-
ществуващи такива, което е и предпос-
тавка за реализиране на необходимите 
процеси, процедури и услуги в техния 
пълен обем. Разбира се все още пред-
стои самото изграждане на системата, 
чиито старт, след последните измене-
ния на закона, се отложи за втората по-
ловина на 2018 г. 

Намирате ли, че електронните 
обществени поръчки действител-
но имат потенциал за повишаване 
на законосъобразността и ефек-
тивността при възлагането на 
поръчки и разходването на публич-
ни средства в страната ни?
Определено да. И това произтича и 

от опита при възлагане на обществени 
поръчки през Централния орган за по-
купки (ЦОП) и системата за електрон-
но възлагане на обществени поръчки 
(СЕВОП). В случай че бъдещата единна 
платформа за възлагане бъде разработе-
на на този принцип, като естествено се 
отчетат спецификите и някои от слабо-
стите на СЕВОП, законосъобразността 
и ефективността при възлагане на об-
ществени поръчки ще се повишат. Ця-
лостната дигитализация на процесите, 
конкретно при обществените поръчки, 
ще повиши ефективността при разход-
ването на публични средства и ще нама-
ли административната тежест не само 
за участниците в процедурите, но и за 
самите възложители. Ясната последова-
телност и обхват на отделните стъпки, 
както и заложени конкретни изисквания 
към вида и пълнотата на информацията 
на отделните етапи, с възможност за ав-
томатизирани проверки, са само някои 
от конкретните новости, които ще об-
лекчат процеса на възлагане за всички 
заинтересовани страни.

По мнение на някои експерти, лип-
сата на координация между от-
делните институции е предизви-
кателство както при налагането 
на единни практики в областта 
на обществените поръчки, така 
и при въвеждането на електронни 
услуги. Какви са възможностите 

да преодолеем това и в рамките 
на държавната администрация 
да започнем да говорим на един, 
както изглежда, все по-дигитален, 
език?
По отношение на обществените по-

ръчки в действителност все още няма 
единна практика по прилагането на нор-
мативната уредба. Все пак не трябва да 
се забравя, че действащият ЗОП е приет 
преди по-малко от година и половина. 
Общите методически указания на АОП 
уеднаквяват практиката по някои въпро-
си. Надяваме се също така, че с помо-
щта на създадения по реда на чл. 246 от 
ЗОП постоянно действащ методически 
съвет ще се осигури нужната коорди-
нация и унифициране на контролните 
практики на органите за предварителен 
и последващ контрол по ЗОП и звената 
за вътрешен контрол в организациите 
на възложителите.

С няколко ясни думи, какви задъл-
жения за съгласуване с ДАЕУ на 
определени поръчки бяха въведени 
през последната година?
Със Закона за електронното упра-

вление на председателя на Държавна-
та агенция „Електронно управление“ 
се възлагат правомощия да извършва 
проверки на предложения за проекти и 
дейности, удостоверяване на съответ-
ствието на технически и функционални 
задания за провеждане на обществени 
поръчки за разработка, надграждане 
или внедряване на информационни сис-
теми или електронни услуги. Смисълът 
на тези разпоредби е прилагането на 
единни стандарти за административни-
те органи при внедряването на инфор-
мационни системи или електронни ус-
луги. В средносрочен план унифицира-
нето на стандартите ще доведе до пре-
одоляването на основния проблем до 
момента – през последните 10 години 
в областта на е-управлението са реали-
зирани редица проекти, системи, услу-
ги, които обаче не отговарят на единни 
стандарти за оперативна съвместимост, 
мрежова и информационна сигурност, 
достъпност и ползваемост и т.н. Резул-
татът е, че реализираните до момента 
елементи на е-управлението не могат да 
функционират като единна платформа 
на електронното управление. С контрол 
върху проектите и дейностите в тази об-
ласт постепенно тази слабост ще бъде 
преодоляна. Когато внедрявате или над-
граждате една информационна система, 
тя трябва да бъде съвместима и „да си 
говори“ със системите на другите ад-
министрации на база на общовалидни 
изисквания и стандарти. 

През март т.г. бяха утвърдени и 

публикувани Правила, които админи-
страциите следва да спазват при съ-
гласуване с ДАЕУ на техническите си 
задания за разработка, надграждане или 
внедряване на информационни системи 
или електронни услуги. Целта на тези 
правила е административните органи 
да бъдат улеснени, когато изискват от 
ДАЕУ да удостовери дали техническото 
им задание съответства на изисквания-
та в чл. 58а на Закона за електронното 
управление. Задълженията, въведени с 
Правилата, се състоят в това заданията 
да включват всички необходими изиск-
вания, да бъдат представяни на ДАЕУ 
по електронен път, както и да се аргу-
ментира прогнозната стойност, която 
възложителите залагат за конкретната 
поръчка.

С приемане на правилата за съгла-
суване с ДАЕУ на проектите, свър-
зани с електронното управление, 
въвежда ли се задължително про-
веждане на пазарни консултации 
по чл. 44, ал. 1 от ЗОП в случаите 
на възлагане на обществени по-
ръчки за разработка, надграждане 
или внедряване на информационни 
системи или електронни услуги, 
или това е само една възможност, 
от която възложителят решава 
дали да се възползва, както е раз-
писано това в ЗОП?
На интернет страницата на ДАЕУ е 

публикувано подробно разяснение на 
разпоредбата на чл. 11, ал. 3 от споме-
натите вече Правила. Това изискване e 
въведено във връзка с предоставената 
правна възможност и процедура по чл. 
44, ал. 1 от ЗОП за провеждане на пазар-
ни консултации. Предоставянето на ко-
респонденция от предварително прове-
дени пазарни консултации по смисъла 
на ЗОП е необходимо на ДАЕУ за пра-
вилно и целесъобразно осъществяване 
както на бюджетен, така и на операти-
вен контрол на проверяваните проекти. 

Задължението произтича от опреде-
ления в нормативната уредба минима-
лен обхват на проверката на съдържа-
нието на проектните предложения, като 
за индикативните бюджети следва да 
бъде установено дали отговарят на па-
зарните нива за съответната стока или 
услуга. Това се доказва от администра-
тивния орган чрез приложена корес-
понденция от предварително проведени 
пазарни консултации по реда на чл. 44 
от ЗОП.

Разпоредбата има за цел подготов-
ката и изпълнението на качествени и 
финансово обосновани проектни пред-
ложения и технически задания, което 

на стр. 6
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от стр. 5

НОВО ИЗДАНИЕ

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ НОВАТА КНИГА
„АЗБУКА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”

Сборникът събира в себе си аналитичен преглед на избрани решения 
на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен 
съд по широк кръг ключови въпроси от нормативната уредба по възлагане 
на обществени поръчки. Всичко необходимо от практиката, събрано в една 
книга – това, което винаги са желали експертите по материята!

Повече за изданието може да научите на редакционните ни телефони.

                     ТРИ НАЧИНА ДА ЗАКУПИТЕ СБОРНИКА:
	обадете се на тел.: 0878 610 705
	изпратете заявка на e-mail: zopplus@gmail.com
	използвайте електронната форма на www.zopplus.com

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА, ПОДАРЕТЕ СИ УСПЕХ!

СБ
ОР

НИ
К 

ПР
АК

ТИ
КА

: А
ЗБ

УК
А 

 Н
А 

ОБ
Щ

ЕС
ТВ

ЕН
ИТ

Е 
ПО

РЪ
ЧК

И 
В 

РЕ
Ш

ЕН
ИЯ

ТА
 Н

А 
КЗ

К 
И 

ВА
С 

ПО
 Н

ОВ
ИЯ

 ЗО
П

Цена 21,00 лв.

Ивайло Стоянов е юрист, гл. секретар на 
Националното сдружение на експерти-
те по обществени поръчки. Притежава 
повече от 13 години опит в областта на 
възлагането и контрола на обществени-
те поръчки. 

Работил е като началник на Отдел 
„Предварителен контрол” и Отдел  

„Предварителен контрол на договаряния без обявле-
ние”  на АОП, вътрешен одитор в АДВФК и МРРБ, ръ-
ководител на вътрешния одит на „ВиК“ ЕАД – София 
и други. Дългогодишен преподавател по обществени 
поръчки в Националния институт на правосъдието, 
Института по публична администрация, Школата по 
публични финанси и др. Автор на множество публика-
ции в областта на обществените поръчки. Автор е на 
множество статии и материали в областта на общест-
вените поръчки.

Консултант на списание „ЗОП ПЛЮС“ и на Върховния 
административен съд. Сертифициран обучител на Ор-
ганизацията за икономическо сътрудничество и раз-
витие.

WWW.ZOPPLUS.COM
ПОРТАЛЪТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

е в интерес на всички страни в проце-
са – както на бенефициента, така и на 
органите, отговарящи за правилното и 
законосъобразно изпълнение на про-
цесите по реализацията на проектите и 
дейностите.

Какво бихте казал на онези експер-
ти, според които процедурите по 
съгласуване с ДАЕУ на определени 
обществени поръчки могат да до-
ведат до прекомерно увеличаване 
на административното бреме и 
усложняване на процеса по възла-
гане? Освен това, според Вас има 
ли достатъчно експертиза във 
всички държавни администрации, 
за да се обезпечат процесите по 
дигитализация на управлението, 
включително при възлагането на 
необходимите за това обществени 
поръчки за софтуер, хардуер и кон-
султантски услуги? Как според Вас 
може да бъде преодолян евентуа-
лен недостиг на дигитални умения 
в администрацията, при възлага-
нето на поръчки и по принцип?
Въпросът е изключително актуален. 

Необходимо е да се направи разграни-
чение между създаване на администра-
тивно бреме и въвеждане на реални 
процедури и практики за контрол, вклю-
чително и по целесъобразност в елек-
тронното управление. Често усещането 
за административна тежест е повече су-
бективно, отколкото реално. Донякъде 
това е свързано и с консерватизма в са-
мите административни структури. Вече 
говорихме, че до момента развитието 
на електронното управление не се под-
чинява на единна рамка, с единни стан-

дарти и кон-
кретни очак-
вания за всяка 
една система 
или регистър. 
Процедурите 
по съгласу-
ване с ДАЕУ 
г а р а н т и р а т 
именно такъв 
унифициран 
подход, зако-
носъобразно-
то провежда-
не на общест-
вените поръч-
ки в обхвата 
на Закона за 
електронното 
управление 
и ограничават риска от основателни 
обжалвания на процедурите, както и 
риска да не бъдат верифицирани разхо-
дите и налагани финансови корекции, 
когато поръчките са европейски проек-
ти. Така че преценката трябва да бъде от 
гледна точка на публичните резултати и 
ефективността на вложените ресурси. В 
този смисъл съгласувателният процес с 
експертите на ДАЕУ премахва пречки-
те за постигането на конкретни резулта-
ти, а не ги създава. Все пак въвеждането 
на правила във всяка една система може 
да бъде разчетено като увеличаване на 
административното бреме.

Що се отнася до дигиталните уме-
ния, конкретно в областта на общест-
вените поръчки има достатъчно добре 
подготвени експерти. При всички слу-
чаи вече е налице критична маса от 
налични компетенции и най-вече по-
литическа и административна воля за 

необратимост на дигитализацията на 
процесите. В сферата на обществените 
поръчки този процес може да се случи 
изцяло още догодина. Общ проблем за 
всички административни органи остава 
недостатъчният финансов ресурс за ус-
корена дигитализация, както и цялост-
ният недостиг на експерти в тази област 
поради ниското общо ниво на заплаща-
не в администрацията.  

За финал, какво е Вашето пожела-
ние към експертите по обществе-
ни поръчки – читатели на списа-
ние ЗОП ПЛЮС?
Да бъдат активни и винаги да отчи-

тат духа на закона, не непременно бук-
вата на неговите разпоредби. И да пом-
нят, че дори да сме на правилната писта, 
резултатите няма да дойдат сами.

Източник: Списание ЗОП ПЛЮС
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СПИСАНИЕ „ЗОП+” ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА
ИНТЕГРАЛЕН КУРС

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ: УМЕНИЯ ЗА УСПЕХ • ПРАКТИКА • КАЗУСИ •  ДИСКУСИИ • ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ
ARTE SPA&PARK HOTEL *****гр. Велинград29 Ноември – 1 Декември 2017 г.www.artehotel.bg

ВОДЕЩИ ЛЕКТОРИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
• УРЕДБА • Е-ПОРЪЧКИ • ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ • РЕШЕНИЯ НА КЗК И ВАС • ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА •

Уважаеми колеги, 
След	поредица	от	успешни	практически	обучения	по	ЗОП,	експертите	
по	обществени	поръчки	се	убедиха	в	безспорните	ползи	от	събитията,	
организирани	от	ЗОП	ПЛЮС,	и	отново	се	обърнаха	към	нас	с	апел	да	оси-
гурим	нови	възможности	за	трансфер	на	знания	и	опит	при	възлагането.
Ние	от	ЗОП	ПЛЮС	се	отзовахме	без	забава	и	организираме	обучение,	кое-
то	да	събере	в	себе	си	най-доброто	от	последните	събития,	като	бъде	
опит	за	още	по-ефективен	курс	за	придобиване	на	възможно	най-висока	
квалификация	 в	 областта	 на	 обществените	 поръчки.	 Този	 път	 и	 с	 ак-
цент	върху	електронното	възлагане	и	поръчките	 за	информационни	и	
комуникационни	технологии	(ИКТ).
Отново	ще	говорим	за	онези	разпоредби,	които	най-често	поставят	на	
изпитание	експертите,	за	често	допусканите	грешки	и	„тесните	мес-
та“	в	занаята	на	възлагането	на	поръчки.	И	ще	търсим	най-оптимални-
те	решения,	но	не	само	с	думи,	а	с	реална	практическа	работа	–	инди-
видуално	и	по	групи,	ще	обсъждаме,	но	и	ще	попълваме	и	проверяваме	
документи,	ще	изразяваме	мнение,	но	и	ще	държим	сметка	за	най-актуал-
ната	практика	на	КЗК	и	ВАС,	ще	получаваме,	но	и	ще	споделяме	ноу-хау	по	
Закона	за	обществените	поръчки!	Присъединете се и Вие, нека заедно 
станем още по-добри в изкуството на обществените поръчки!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

ИВАЙЛО СТОЯНОВ,	гл.	секретар	на	НСЕОП	и	консултант	на	Списание	ЗОП+
АНТОАНЕТА ПЪРВАНОВА,	експерт	по	обществени	поръчки	
Представител на Комисията за защита на конкуренцията
Представител на Държавна агенция „Електронно управление”

Обучението	ще	се	проведе	в	рамките	на	динамични презента-
ционни модули, наситени с обратна връзка, дискусии и реални при-
мери от практиката. Ще	бъдат	разглеждани	множество	казуси	в	
търсене	на	успешните решения както за възложители, така и за 
потенциални изпълнители. СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ ЩЕ БЪДАТ ПОРЪЧ-
КИТЕ ЗА ИКТ И ЕЛЕКТРОННОТО ВЪЗЛАГАНЕ!

В рамките на курса обучаваните ще научат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

	Как	 да	 подготвим	 документа-
ция,	 указания	 за	 подаване	 на	
оферти	и	образци;

	Какво	 предстои	 при	 електрон-
ните	 поръчки	 и	 кои	 са	 актуал-
ните	изисквания	при	поръчки	за	
ИКТ	 (разяснени	 от	 представи-
тел	на	ДАЕУ)

	Как	 се	 определят	 изискванията	
към	участниците	и	критериите	
за	подбор.

	Как	да	изготвим	методиките	си	
за	оценка;

	Как	 да	 проведем	 процедурата	 си	 –	 специфика	 при	 работата	 на	
комисията,	изисквания	и	отговорност	на	членовете,	съставяне	на	
протокол/доклад,	искане	на	разяснения,	мотивиране	приемане	или	
отхвърляне	на	обосновки,	контрол	от	възложителя;

	Практика	на	КЗК	и	ВАС	по	обществените	поръчки;

	Как	да	не	допускаме	нарушения	на	закона	–	административно-нака-
зателни	състави.

ЗА УЧАСТНИЦИ
	Възможности	и	информация	или	за	какво	да	следим	при	търсене	на	

подходящи	обществени	поръчки;

	Как	да	подготвим	офертата	си,	ЕЕДОП	и	да	организираме	участие-
то	си	в	процедурите;

	Кои	са	най-често	допусканите	грешки	в	практиката	при	подготов-
ка	на	офертите;

	Какви	са	спецификите	при	участие	в	процедури	с	обект	доставка,	
строителство	и	услуга;	

	Как	да	защитим	правата	си	–	обжалване	на	обществени	поръчки.

Стойността	на	пакета	за	участие	е	
в	размер	на	280 лева	 за	един	участник.	
В	цената	е	включена	такса	 за	участие,	
кафе-паузи	и	работен	обяд,	обучителни	
материали,	образец	на	ЕЕДОП	и	други.	

ВСЕКИ УЧАСТНИК ПРЕМИНАЛ ОБУЧЕ-
НИЕТО ЩЕ ПОЛУЧИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА 
ПРЕМИНАТО ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ 

ПО ЧЛ. 140, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ППЗОП !

За	 да	 потвърдите	 участието	 си,	
моля	изпратете	заявка	свободен	текст	
на	e-mail:	zopplus@gmail.com,	съдържаща	информация	за	броя	на	служи-
телите,	име	и	длъжност,	както	и	данни,	необходими	за	фактура	или	из-
ползвайте	електронната	ни	форма	за	записване	на	www.zopplus.com.

тел.  0878 610 705;  e-mail:  zopplus@gmail.com;  web:  www.zopplus.com

ХОТЕЛ ЦЕНТРАЛ ****

гр. София, бул. Христо Ботев 52
11 – 12 декември 2017 г.

www.central-hotel.com

СПИСАНИЕ „ЗОП+” ИМА 

УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА

ВТОРИ ТРЕНИНГ  

ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ИЗГОТВЯНЕ И ПРОВЕРКА НА 

ДОКУМЕНТАЦИИ, ОФЕРТИ И ЕЕДОП 

• СЪДЕБНА ПРАКТИКА • ЧЕСТО ДОПУСКАНИ 

ГРЕШКИ • ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА

ХОТЕЛ ЦЕНТРАЛ ****

гр. София, бул. Христо Ботев 52

26 – 27 октомври 2017 г.

www.central-hotel.com

„ЗОП ПЛЮС“ ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
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СЪВЕТ ПО ПОРЪЧКА

Вие питате, експертите отговарят!

НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
за спешни съвети и консултации на абонати на списание ЗОП ПЛЮС – 

ВАШИЯТ ЛИЧЕН СЪВЕТНИК В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Горещата	линия	бе	създадена	в	началото	на	2016	г.,	за	да	отговори	на	нарастващо-

то	търсене	на	навременна	и	компетентна	помощ	при	прилагането	на	ЗОП	и	ППЗОП.	
Поради	големия	интерес	от	страна	на	експертната	общност	и	твърдото	ни	желание	
да	не	се	допускат	компромиси	с	качеството	на	предоставяната	услуга,	телефонната	
линия	вече	функционира	ексклузивно	за	абонатите	на	списание	ЗОП+.

Консултациите	се	предоставят	от	експерти	с	дългогодишен	опит,	включително	
на	позиции	в	ключови	ведомства	като	Агенцията	за	държавна	финансова	инспекция,	
Агенцията	по	обществени	поръчки	и	др.	Екипът	е	ръководен	от	г-н Ивайло Стоянов 
–	автор	на	публикации,	уважаван	консултант	и	предпочитан	лектор	по	материята.

Абонирайте се за списание ЗОП ПЛЮС и се възползвайте от услугата, утвърди-
ла се като златен стандарт за бързина, компетентност и полезност!

Номерът на горещия телефон е 0700 20680,  
а обажданията се таксуват на цената на един градски разговор. 

Линията работи всеки делничен ден от 13:00 до 17:00 часа.

Адрес: 1309 София, Столична община, 
Район Възраждане, 
ул. „Алдомировска“ № 138, Офис 11

Гл. редактор: Ивайло Стоянов
Редактор: Йордан Халаджов
Редактор: Елеонора Станоева

Редакционен телефон: 0897 921 232
WEB: www.nseop.org
E-mail: nseop@nseop.org

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Нова инициатива на ЕК ще подобрява
обществените поръчки в ЕС

Всяка година публичните и секторни 
възложители от Евросъюза разходват 
около два трилиона евро за закупуване-
то на доставки и услуги с цел обезпеча-
ването на нуждите на администрацията 
и безпрепятствено функциониране на 
предприятията, предлагащи комунални 
услуги. Тази стойност представлява 14 
процента от брутния вътрешен продукт 
на държавите членки. Тя е изражение 
на вложение, правено всекидневно от 
работещите лица, от чиито вноски за 
данъци се финансират договорите за 
обществени поръчки. А резултатите са 
видими навсякъде около нас: публични 
пътища, обществен транспорт, училищ-
ни здания и здравни заведения, конфе-
рентни центрове и площади.  Въпреки 
общностните регулации в този сектор, в 
представите на европейските граждани 
обществените поръчки често се асоции-
рат с бюрократичност.

За преодоляването на негативните 
нагласи новата инициатива на Евро-
комисията, анонсирана на 3 октомври 
2017 г. от нейния заместник-председа-
тел Юрки Катайнен, залага на иноватив-
ните и икономичните методи за изпъл-
нение на техническите задания. Един от 
успешните примери за прилагането на 
подобен подход наблюдаваме в публич-
ния сектор на Холандия. В търг за снаб-
дяването на армията с униформени об-

лекла сполучливо е формулирано едно 
принципно условие: дрехите да са уши-
ти от преработени материи, използвани 
в предходен цикъл на производство.

Логично възниква въпросът защо, 
въпреки радикалните опити за опростя-
ване на правилата, предприети неотдав-
на въз основа на европейските директи-
ви в областта на обществените поръчки 
от 2014 г., възложителите се придържат 
към морално остарелите практики от 
близкото минало. Едно възможно обяс-
нение е съпротивата към новите прави-
ла и желанието да се запази статуквото. 
Или, както находчиво отбелязва комиса-
рят по въпросите на икономиката Елж-
бета Бенковска, безпокойството от из-
падането в неконтролируеми ситуации 
ни тласка към добре познатата зона на 
комфорт и утвърдени практики.

Четири са основните направления в 
новата стратегия. На първо място, пред-
вижда се да бъдат дефинирани приори-
тетни области на възлагане, насочени 
към дигитализация на процедурите за 
обществени поръчки, насърчаване на 
сътрудничеството между възложители 
от различни държави, подобряване на 
достъпа на европейските компании до 
пазарите в трети страни. Второ, очак-
ва се създаването на доброволен меха-
низъм за предварително оценяване на 
стратегически инфраструктурни проек-

ти, с цел избягването на често срещни-
те в практиката до момента закъснения 
и преразходи по време на изпълнение-
то им. Третото направление е в посока 
набавянето на професионални съвети 
към възложителите за подобряването 
на техните умения при организирането 
на тръжните процедури. И четвърто, 
инициативата обхваща насърчаването 
на иновациите при предоставянето на 
дейности от външни изпълнители по-
средством договорите за обществени 
поръчки.

В бъдеще Европейската комисия ще 
съсредоточи усилията си за преодоля-
ване на нагласите към предпочитането 
на критерия „най-ниска цена”, който 
понастоящем се ползва с изключител-
на популярност като един добре по-
знат елемент от условията по избор на 
печеливша оферта. Автоматичното му 
прилагане би трябвало постепенно да 
отстъпи пред предпочитането на соци-
ално значими приоритети, които поз-
воляват финансираните със средства на 
европейските данъкоплатци договори да 
осигуряват заетост и на хора в неравно-
стойно положение, а от крайния продукт 
да последва подобряване на жизнената 
среда за всички граждани, включително 
и за хората с увреждания. 

Използвани източници:  
technews.bg, ДАЕУ


