
Отзвуци от миналото

Издание на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки

   Брой 2 / 2017	 Разпространява се безплатно

ИЗДАНИЕТО СЕ РЕАЛИЗИРА  
С ПОДКРЕПАТА НА

НСЕОП с предложение 
за методическо 
указание за ЕЕДОП

на стр. 5

СвЕтлиНа в туНЕла На ПОръчкитЕ
Специално интервю за в-к „Възложителъ“  
на инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор  
на „Метрополитен“ ЕАД                              на стр. 2

на стр. 6

Някак неусетно сякаш измина вре-
мето след влизане в сила на новите ЗОП 
и ППЗОП и само след месец и половина 
ще отбележим една година от законода-
телната реформа в сектора на поръчки-
те. Този път не просто изменяхме и до-
пълвахме закона, както бе станало прак-
тика през последните години, а бяхме 
изправени пред предизвикателството да 
въведем в националното законодател-
ство изискванията на ново поколение 
европейски директиви. И докато при 
предишното транспониране бяхме „но-
вобранци“ в Европейския съюз и тепър-
ва се учехме да намираме пътя в лаби-
ринта на общностното законодателство, 
сега създадохме нов закон на базата на 
много по-солиден опит при възлагането 
и управлението на средствата от фон-
довете на ЕС. Това разбира се намери 
своето отражение в законотворческия 
процес, като обсъжданията на проек-
тите на нормативни актове, в които 
активно се включи и НСЕОП, както и 
големият обем от работа, доведоха до 
навременното изпълнение на ангажи-
мента на България по съобразяване на 
новите европейски правила.

Въпреки безспорните успехи оба-
че, подобна мащабна законодателна 
реформа неминуемо води до необхо-
димост от преходен период, в който да 
„свикнем“ с промените. Това се видя 
и в практиката по прилагане на ново-
то законодателство, където ежедневно 
възникваха и продължават да възникват 
множество сложни казуси, директен из-
ход от които често не може да бъде от-
крит в алинеите на закона и правилника 
по неговото прилагане. Там е работата 
обаче, че част от предизвикателства-
та не се дължат само на протичащата 

адаптация към новите правила. А са ре-
зултат и на някои не толкова оптимал-
ни нормативни текстове, разписани в 
новото законодателство. За част от тях 
алармирахме още по време на обсъжда-
нията на проектите. И макар някои от 
конструктивните ни бележки да наме-
риха отражение в окончателно приети-
те разпоредби, част от гласа на профе-
сионалната общност не бе чут по вре-
ме на подготовката на ЗОП и ППЗОП. 
Казваме това не защото искаме да пре-
разглеждаме миналото и да търсим „ку-
сури“ в начина, по който се разписаха 
новите правила. А за да припомним за 
тях, съответно да приведем аргументи 
защо такива мерки ще доведат до бла-
гоприятни ефекти в бъдещето.

Заради казаното по-горе, тук ще 
щрихираме някои от предложените и 
невъзприети в миналото мерки, които 
според нас биха довели до значими по-
добрения в Системата на обществените 
поръчки. Едно от тези „нечути“ пред-
ложения е това да се въведе норматив-
но изискване за задължително участие 
в състава на оценителните комисии на 
независими сертифицирани външни 
експерти при поръчки на най-висока 
стойност. Продължаваме да вярваме, 
че участието на такива експерти, чието 
възнаграждение се заплаща от държа-
вата (напр. Министерство на финан-
сите или Агенцията по обществени 
поръчки), а не от възложителите, би 
допринесло както за повишаване на 
професионалната експертиза на оцени-
телните комисии, така и за независи-
мостта на нейните членове. По този на-
чин биха се създали значими предпос-
тавки за увеличаване на ефективността 
на процеса по избор на изпълнител, 

като същевременно се въвеждат допъл-
нителни гаранции за минимизиране и 
неутрализиране на негативни явления, 
като корупционни практики, конфликт 
на интереси и пр. Считаме също така, 
че с подобна разпоредба може да се по-
стави началото на процеса по осигуря-
ване на държавно сертифицирана екс-
пертиза на специалистите по обществе-
ни поръчки, с цел осигуряване на мак-
симално високо ниво на професионал-
на квалификация на хората, пряко заети 
в процеса по разходване на публичните 
средства. Както и постигане на желано-
то от обществото високо ниво на ефек-
тивност на публичните разходи.

Във връзка с повишаване компе-
тентността в сектора, от НСЕОП про-
дължаваме да държим на това в ЗОП 
да се уреди статута и функциите на 
структурите и лицата, които практи-
чески осъществяват организацията по 
планиране, провеждането на процеду-
рите и контрола на изпълнението на 
договорите за обществените поръчки, 
като съществен фактор за постигане 
на превенция на корупцията и висока 
ефективност на публичните разходи. 
Намираме, че тези мерки могат да бъ-
дат постигнати чрез въвеждането на 
държавно сертифициране на експерти-
те по обществени поръчки в публичния 
сектор, осигуряване на статут на функ-
ционална независимост на експертите 
по обществени поръчки при законосъ-
образното изпълнение на задълженията 
им, както и професионалното им утвър-
ждаване в организациите от публичния 
сектор. Като съществен елемент за про-
тиводействие на опитите за заобикаля-
не на закона предлагаме да се въведе 

Цик обяви поръчката 
за осигуряване на 
машинното гласуване

на стр. 8



2

Светлина в тунела на поръчките

Инж. Стоян Братоев 

Г-н Стоян Братоев е инженер, 
учен, преподавател и водещ специа-
лист в областта на подземното строи-
телство и метротранспорта. От 1999 
година е директор на „Метрополи-
тен“ ЕаД, общинското предприятие, 
управляващо Софийското метро. 
разговаряме с него за ефективност-
та на правилата в ЗОП, тайната на 
успеха при възлагане на поръчки от 
мащаба на тези, реализирани в ръко-
воденото от него дружество и перс-
пективите пред столичната подземна 
железница.

инж. Братоев, оглавяваното от 
вас дружество е натоварено с от-
говорната задача да управлява 
мащабна и сложна инфраструкту-
ра. кои според вас са факторите, 
които могат и трябва да доприне-
сат за това крупните обществени 
поръчки за нейното развитие да 
се реализират по най-оптималния 
възможен начин?
Метрото в София е уникален обект 

както по обема на работите свързани с 
неговото строителство и експлоатация, 
така и заради изключително сложния 
характер на тези работи. Метрото е 
толкова сложно и трудоемко за строи-
телство и експлоатация, че аз неведнъж 
съм казвал, че по-сложно от неговото 
строителство е само строителството на 
атомна електроцентрала. Въпреки това 
през последните десетилетия успяхме 
да създадем екипи от  добре обучени и 
с богат практически опит специалисти. 
Нещо повече, налага се непрекъснато в 
процеса на работата да обучаваме както 
нашите служители, така и персонала на 
редица строителни фирми. 

Преди да се приеме първия Закон за 
обществените поръчки във вече далеч-
ната 2001 година метрото се строеше 
само от две строителни организации 
– ОФ Метрострой и ОФ Инжстрой. 
С приемането на ЗОП, вследствие на 
конкуренцията, набирането на опит и 
повишаване на капацитета на редица 
нововъзникнали фирми броят на фир-
мите изграждащи метрото нарасна 
многократно. Например сега, въпреки 

високите изисквания за опит и капаци-
тет на неговото разширение, по метро-
то работят 9 главни изпълнители и над 
20 подизпълнители. С всеки следващ 
участък в надпреварата за обществени-
те поръчки се включват нови участни-
ци, някои от които поради доказване на 
капацитет, налична механизация и ка-
дри, било в консорциуми или самосто-
ятелно, печелят строителството на от-
делни обекти или участъци от метрото. 
Това налага разбира се да помагаме на 
повечето новопоявили се фирми с екс-
пертен опит и при решаването на въз-
никнали сложни технически проблеми 
по време на строителството. За целта 
по наша инициатива и с участието на 
наши водещи специалисти /в „Метро-
политен“ ЕАД има 4 доктори на науки-
те/, както за строителството, така и за 
експлоатацията са организирани учеб-
ни програми в няколко университета. 
Аз самият чета лекции по подземно 
строителство в Минно-геоложкия уни-
верситет. Има колеги, които участват в 
процеса на обучение във ВТУ „Г. Каб-
лешков”. Провеждаме и курсове за по-
вишаване на квалификация на кадрите 
от експлоатацията на метрото съвмест-
но с преподаватели от МГУ и Техниче-
ския университет.

Според мен една от причините в 
метрото обществените поръчки да се 
провеждат прозрачно, изключително 
коректно и законосъобразно е високата 
квалификация на кадрите, строгата фи-
нансова дисциплина при изпълнението 
на отделните участъци на метрото и не 

Специално интервю за в-к „Възложителъ“ на инж. Стоян Братоев, 
изпълнителен директор на „Метрополитен“ ЕАД

на последно място, участието в тръж-
ните комисии освен на висококвалифи-
цирани специалисти от Метрополитен 
ЕАД и на специалисти от дирекцията 
за обществени поръчки на Столична 
община, общински съветници от спе-
циализираните комисии на СОС, екс-
перти от списъка с експертите на АОП, 
а също така и специалисти от УО на 
ОП „Транспорт”, като членове или като 
наблюдатели. Поради това и поради из-
искването на закона най-малко 50% от 
членовете на комисиите да са специа-
листи в областта на поръчката /инже-
нери/, комисиите са с повече членове 
– обикновено от 9 до 15 души. Въпреки 
това, поради принципната работа на 
комисиите няма поръчка, в протоколи-
те на която да има подписи на нейните 
членове с особено мнение.

като инженер и водещ специалист 
в областта на метротранспор-
та, намирате ли, че логиката на 
тръжните процедури по ЗОП, при 
която се търси по-ниска цена, 
може да доведе до компромиси с 
качеството на изпълнение, вложе-
ните материали и технологии? и 
по този повод, през вашия поглед 
на учен и технически експерт, кои 
са основните източници на не-
ефективност в сегашната норма-
тивна и институционална среда 
при обществените поръчки?
Според мен изборът на изпълните-

ли по най-ниска цена при обществени-
те поръчки е вредно и крие опасност 
за качеството. За съжаление обаче, 
конкуренцията при участието на пове-
че фирми безспорно води до избор на 
изпълнители с достатъчно ниски цени. 
Повечето големи фирми, които участ-
ват в търговете за отделните участъци 
на метрото, имат значителен опит, ви-
сококачествена механизация, добри 
офертни звена и при подготовката на 
офертите си използват капацитета на 
квалифицирани проектанти. Поради 
което при обективни оценки на техни-
ческите им предложения те в повечето 
случаи получават максимален брой или 
близки до него точки. Ако сроковете 
носят точки, те също се ориентират 
към минимално възможни срокове, т.е 
и по този показател получават прибли-
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Поръчките за метрото са едни от най-сложните

зително еднакви точки и тогава меро-
давна се оказва цената. Поради тази 
причина при нас, независимо от избора 
на изпълнители по комплексна оценка, 
в повечето случаи печелят фирмите с 
най-ниски или близки до тях цени. По-
ради спецификата на обекта и високи-
те изисквания в тръжните документи, 
тези, които отговарят на изискванията, 
са мощни фирми с голям финансов и 
технически потенциал, което позволя-
ва те да могат да изпълнят съответните 
обекти на оферираните макар и по-ни-
ски цени. 

Особеност на поръчките в Метро-
политен ЕАД е, че при нас обектите 
се изпълняват само и единствено на 
договорираните цени, колкото и ниски 
да изглеждат те в сравнение с цените 
при които се изграждат други метро-
политени. Например в Европа, в т.ч. 
Полша, Чехия и Унгария, цената на 1 
км готово метро е доста над 130 млн.
евро, докато при нас е около 30 млн. 
при строителство по открит способ, 
а в по-тежки участъци, каквито са из-
гражданите по подземни способи – до 
40 млн. евро.  На това влияе разбира се 
разликата в заплащането на работни-
ците, по-ниските цени на материалите 
и местното оборудване, но според мен 
така също  по-ефективното управление 
и контрол, като се започне от обществе-
ните поръчки и се премине през целия 
процес на строителство и въвеждане в 
експлоатация. 

По отношение на законовата уред-
ба трябва много предпазливо да се 
подхожда при нейната промяна и дори 
актуализация, защото практиката по-
казва, че някои от промените направе-
ни през последните години, усложня-
ват излишно процедурите без това да 
води до подобряването им. Смятам, че 
просто трябва стриктно да се спазват 
законовите изисквания, като самите 
процедури за провеждане на обществе-
ните поръчки се извършват прозрачно, 
със задълбочена и принципна оценка 
на постъпилите оферти. Разбира се са-
мите тръжни документации, проекти-
те и техническите спецификации към 
тях трябва да бъдат максимално ясни, 
пълни и осигуряващи възможности за  
реална конкуренция без дискримина-
ционни изисквания.

        
Метрото на София често се сочи 
като пример за успех и при поръч-
ките, и при усвояването на евро-
пейски средства, и при публични-
те политики. кои ще са новите и 
още по-ефективни решения при 
строящия се трети диаметър, 

които ще направят по-приятно, 
надеждно и удобно пътуването на 
гражданите, които ще използват 
този участък след 2019 година?
Метрото в София поради извърше-

ната предварителна работа по подго-
товката на проектите и добрата подго-
товка на документите за кандидатства-
не за финансиране успя през измина-
лия програмен период 2007-2013 г., при 
първоначално заложен един етап от Ли-
ния 2 с дължина 6,4 км, да реализира 
три етапа от разширението на метрото 
с обща дължина 21 км и обща стойност 
690 млн. евро, от които 460 безвъзмезд-
на помощ от ЕС и съфинансиране от 
СО и заем от ЕИБ. Само за сведение, 
през изминалия период в другите из-
точноевропейски страни, където бяха 
реализирани проекти за изграждане 
на участъци от метрополитените, се 
построиха по 6,5 – 7,5 км метро при 
стойности на всеки от тях от 950 до 
1300 млн. евро. Това както вече казах се 
дължи както на разликите в стандарта в 
отделните страни, така и на по-добрата 
подготовка на проектите и по-ефектив-
ното управление на  отделните етапи 
от разширението на метрото в София. 
Поради тези причини на редица фору-
ми у нас /Комитетите за наблюдение на 
Оперативните програми/ или в чужби-
на – на Европейската комисия, на Ев-
ропейската инвестиционна банка или 
конференции, проектът за метрото се 
дава като пример за разумно и ефектив-
но изразходване на средствата от ЕК и 
от местното съфинансиране. 

По аналогичен начин при подготов-
ката на проекта за Линия 3 са приети 
оптимални технически решения, поз-

воляващи, изхождайки от нивото на 
цените в страната, достатъчно точно да 
се прогнозира стойността на отделни-
те етапи. Поради тази причина и през 
този период първоначално предвидени-
те средства за централния участък на 
линията с дължина 8 км и 8 станции, 
въпреки заложената неколкократно по-
ниска стойност в сравнение с тази на 
участъци от други метрополитени, поз-
воли със завишение и на съфинансира-
нето от СО в Оперативната програма 
да се включи и Етап 2 от проекта от кв. 
Красно село до кв. Горна баня през ж.к. 
Овча Купел. Този допълнителен учас-
тък е с дължина 4 км и 4 метростанции. 

Трябва да се има предвид, че Линия 
3 от кв. Левски през ЦГЧ до кв. Овча 
Купел е с обща дължина 16 км с 16 
метростанции и прогнозен пътниче-
ски поток от 170 хил. пътници дневно. 
Тя започва да се строи на т. нар. „гола 
поляна”, т.е. няма депо, няма наличен 
подвижен състав, няма подготвени ка-
дри. Докато при досегашните участъ-
ци имаше базово депо, което само се 
разшири, имаше подвижен състав, към 
който само се добавиха допълнителни 
влакове и основен експлоатационен 
персонал, към които се добавиха до-
пълнително кадри. Освен това, трета-
та линия има и доста специфики както 
по отношение на строителството, така 
и по отношение на оборудването. По 
отношение на строителството над 2,5 
км от трасето преминава под реки – р. 
Перловска и р. Боянска. Геоложките ус-
ловия са доста по-сложни – силно овод-
нени пясъци, относително меки глини, 
наличие на тектонски разломи и други, 

на стр. 4
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Обществените поръчки се регулират с правни норми, 
които имат за цел постигането на икономически ефективно 
разходване на обществени средства. Възлагането на поръчки 
обаче е сложна съвкупност от дейности и процеси, която из-
исква участието не само на експерти по право и икономика, 
но и на специалисти в други научни области.

Въпреки че са експерти в своята област, за да са опти-
мални в своята работа техническите специалисти също 
имат нужда от знания и умения за обществените поръчки. 
Затова все повече възложители се убеждават, че само с удов-
летворяването на тази потребност посредством качествени 
обучения, може да се осигури пълна ефективност на поръч-
ките на организацията, а и постигане на законосъобразност 
и целесъобразност на разходите.

За да посрещнем тази нужда на възложителите, ние от 
ЗОП ПЛЮС разработихме новата обучителна услуга за тех-
нически експерти, която нарекохме „ОПТеКс“. Повече за ус-
лугата на zopplus.com.

Предложение на „ЗОП ПлюС“  
за консултантска услуга „специализирани 
обучения по обществени поръчки  
за технически експерти на възложители“

което допълнително затруднява строи-
телството. 

По отношение на оборудването Ли-
ния 3 има редица специфики, които я 
отличават от досегашните две линии. 
На първо място, пероните на метро-
станциите са отделени от влаковете с 
преградни прозрачни отваряеми стени 
с височина 1,5 м. При спиране на влака 
срещу вратите в тези преградни стени 
те автоматично се отварят и се извърш-
ва слизане и качване на пътниците. Пре-
ди потегляне на влака съответно първо 

се затварят вратите, а след това потегля 
влакът. По този начин е гарантирана 
безопасността на пътниците и се въз-
препятства падането им пред влака или 
умишленото им скачане пред него. 

Наред с това, влаковете са със съвре-
менна автоматика, използвана в новите 
западни метрополитени, която е бази-
рана на електронни управляващи моду-
ли-контролери, а не на релеен принцип. 
Тази автоматика намалява функциите 
на машиниста и той в по-голямата част 
от времето изпълнява ролята на при-
дружаващо лице. Освен това влаковете 

са с опция за движе-
ние без машинист, 
като за целта трябва 
да се добави само 
съответен софтуер. 
Транспортната авто-
матика на влаковете 
и трасето са оборуд-
вани със система, 
която подава ин-
формация по ради-
осигнал за точното 
местоположение на 
влака – СВТС систе-
ма. На предишните 
две линии трасето 
е разделено на блок 

участъци, за които се предава по оптика 
информация на кой блок участък е вла-
ка и на колко блок участъка след него 
има друг влак, за да му се подадат съ-
ответните команди за ограничаване на 
скоростта.

 Предвид на това, че Линия 3 се из-
гражда изцяло нова, на нея се прилагат 
и други съвременни системи. Това е на-
сочено както към подобряване на усло-
вията и комфорта на пътуванията, така 
и към повишаване на безопасността на 
движение по линията. 

 Що се отнася до темповете на рабо-
та, от 2016 г. започна изграждането на 
първите 7 метростанции, а от януари 
2017 г. и осмата станция от централния 
участък на Линия 3 от бул. Вл. Вазов 
до кв. Красно село. До края на месец 
януари 2017 г. е изпълнен около 20% от 
обема на строителството, което трябва 
да приключи в края на месец август 
2019 г. През пролетта на тази година се 
предвижда да започне изграждането на 
4 метростанции от Етап 2 на Линия 3 
от кв. Красно село през ж.к. Овча Купел 
до кв. Горна Баня и ж.п. линията Со-
фия-Перник, където ще има съвместна 
метростанция и ж.п. спирка над нея. 
Завършването на този участък е пред-
видено също до есента на 2019 г.Така ще изглеждат влаковете по Метролиния 3

от стр. 3
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Като неправителствена 
организация, възприела за 
своя мисия да обединява, 
защитава интересите и из-
разява позицията на спе-
циалистите по материята на 
поръчките, Националното 
сдружение на експертите 
по обществени поръчки 
(НСЕОП) приветства но-
вото законодателство, ре-
гулиращо тази област от 
обществените отношения. 

Сдружението оценява 
много високо факта, че про-
цесът по транспониране на 
последното поколение от 
европейски директиви за 
първи път приключи в нор-
мативно разписаните сроко-
ве и счита това както за ясен 
израз на политическа воля и 
траен ангажимент на прави-
телството за подобряване на 
ситуацията в сектора, така 
и за висок атестат за рабо-
тата на много национални 
експерти, съпричастни към 
въвеждане на новите евро-
пейски норми.

Намираме за позитивен 
знак това, че националното 
законодателство бе развито 
с добавянето на много нови 
разпоредби, които преодо-
ляват значими неясноти от 

предходните години и до-
бавят нови инструменти за 
гарантиране на законосъ-
образното и икономическо 
ефективно разходване на 
публичните средства.

Наред с безспорните 
позитивни промени оба-
че, считаме, че норматив-
ната реформа в сектора 
донесе и редица предиз-
викателства, надхвърля-
щи обичайните ефекти 
на адаптация към новите 
правила. По-конкретно, не-
обходимостта да се въведат 
много нови положения до-
веде до някои не съвсем оп-
тимални текстове особено в 
Правилника за прилагане на 
ЗОП, които поставят пред 
изпитания всички заинтере-
совани лица – възложители, 
потенциални изпълнители, 
отговорни институции, екс-
перти.

Част от възможните нор-
мативни предизвикателства 
вече бяха посочени от нас 
в рамките на съгласуване-
то на проектите на нови 
нормативни актове. Оцен-
ката на времето показа, че 
някои от тях действително 
породиха множество казуси 
в практиката по възлагане 

на обществени поръчки. В 
контекста на горното, спе-
циално бихме искали да 
подчертаем, че като осно-
вен фактор, на който екс-
пертната общност разчита 
за внасяне на яснота по 
редица нееднозначни по-
ложения в новата уредба, 
виждаме Методическия 
съвет по ЗОП, формиран от 
Агенцията по обществени 
поръчки, Сметната палата 
и Агенцията за държавна 
финансова инспекция. Като 
изразяваме убедеността си, 
че Методическият съвет ще 
поеме отредените му по за-
кон функции за уеднаквява-
не тълкуването и прилагане-
то на правилата за възлагане 
на обществени поръчки, с 
настоящето писмо бихме 
искали да обърнем специ-
ално внимание на едно от 
„тесните места“ в новите 
правила – ЕЕДОП. Надя-
ваме се, че с това ще допри-
несем за предприемането 
на онези адекватни мерки, 
с помощта на които същите 
сравнително лесно ще бъдат 
преодолени.

Като професионална 
организация се присъеди-
няваме към становището, 

че ЕЕДОП е политиче-
ски, правен и технически 
инструмент с безспорни 
ползи и висок потенциал 
за реализиране на общо-
европейските цели за оп-
ростяване на процедурите 
и намаляване на админи-
стративната тежест за по-
тенциалните изпълните-
ли, респективно за пови-
шаване на ефективността 
на възлагането. Въпреки 
това, в българската практи-
ка се появиха индикации, 
че наглед ясните правила 
за неговото използване се 
превръщат в източник на 
неяснота, противоречив 
прочит и предпоставки за 
нарушения на правилата за 
възлагане. Така се стигна до 
положението в някои случаи 
възложители и оценителни 
комисии да тълкуват и при-
лагат по парадоксален на-
чин пределно логичните ев-
ропейски правила относно 
попълването и използването 
на ЕЕДОП.

типичен пример за въз-
никналите казуси по този 
аспект от правилата са 
празнотите относно при-
ложимостта на ЕЕДОП 

НСЕОП с предложение за  
методическо указание за ЕЕДОП

Националното сдружение 
на експертите по обществе-
ни поръчки излезе с официално 
предложение за предоставяне на 
насоки за уеднаквяване на прак-
тиката по прилагане на прави-
лата относно Единния европей-
ски документ по обществени 
поръчки (ЕЕДОП). Това стана с 
писмо, адресирано до министър-
председателя и ръководителите 
на институциите, чиито пред-
ставители формират Методи-
ческия съвет по ЗОП – Сметна 
палата, АОП и АДФИ. Предвид 
големия интерес в експертната 
общност, публикуваме целия 
текст на писмото.

на стр. 6
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от стр. 1

Отговори на теста от бр. 1: 1в, 2в, 3в, 4в, 5Б, 6в, 7в, 8в

функционална независимост 
на звената за обществени 
поръчки. За целта, възложи-
телите следва да определят 
функционалната структу-
ра на звеното и прякото му 
подчинение на ръководителя 
на организацията. Възприе-
майки предложените проме-
ни, считаме, че ще се уреди 
по един много по-оптима-

Отзвуци от миналото

при поръчки на ниска 
стойност, например тези 
по глава 26 от ЗОП. Тези 
бели полета в уредбата во-
дят до крайно разнообраз-
но тълкуване и прилагане, 
съответно до недопустимо 
според нас отклонение от 
принципите на ефектив-
ност и пропорционалност. 
В тази връзка, от името на 
професионалната общност 
изразяваме очаквания за 
разписване на конкретни 
разяснителни текстове и 
излизане на ясни насоки 
от Методическия съвет, 
което да донесе желана-
та от всички нормативна 
яснота при приложимите 
правила и пропорционал-
ното им облекчаване при 
намаляване на стойността 
на обществената поръчка.

Друг пример за неедно-
значно тълкуване и прила-
гане на новите правила от 
страна на възложители и 
оценителни комисии е из-
искването на общ ЕЕДОП 
от неперсонифицирани 
обединения и то в хипотеза 
на спазено правило за по-
даване на отделни единни 
документи за всеки един от 
членовете в обединението 
съгласно изискването на 
чл. 39, ал. 1, т. 2 от ППЗОП. 

Горното също се явява ка-
тегорично доказателство за 
нуждата от спешни методи-
чески мерки относно използ-
ването на ЕЕДОП, каквито 
всички в експертната общ-
ност вече очакват с нараства-
що нетърпение. 

Със специално внима-
ние следва да се подходи и 
към придобилата застра-
шителни размери практи-
ка по приравняване на из-
ползваните от участниците 
външни експерти към пре-
доставящи ресурс трети 
лица и изискването за все-
ки един от тях на отделни 
ЕЕДОП. В този контекст ще 
потвърдим категоричната 
си убеденост, че защитата 
на обществения интерес и 
постигането на ефективно 
разходване на публичния 
ресурс налагат без забава 
отговорните институции да 
излязат с ясни, еднознач-
ни и солидно аргументи-
рано методически указа-
ния относно това дали за 
експертите, привлечени 
от участника по т.н. граж-
дански договор (договор за 
определен резултат по ЗЗД, 
напр. договора за изработ-
ка) следва да се представя 
отделен ЕЕДОП. 

Предвид изложеното 
по-горе,  считаме за не-

обходимо Методическия 
съвет да се произнесе по 
следните въпроси относи-
ми към ЕЕДОП, изясня-
ването на които намираме 
за изключително важно 
за осигуряването на зако-
носъобразно и ефективно 
разходване на публични-
те средства, в т.ч. тези от 
фондовете на ЕС:
1. Следва ли да се изисква 

ЕЕДОП от технически-
те лица, вкл. тези които 
отговарят за контрола 
на качеството и от ли-
цата, които ще изпълня-
ват строителството по 
чл. 63, ал. 1, т. 2 от ЗОП, 
предложени от участ-
ника?

2. Следва ли да се изисква 
представянето на ЕЕ-
ДОП за предложените 
от участника за целите 
на изпълнението на по-
ръчката персонал и/или 
ръководен състав с оп-
ределена професионална 
компетентност по чл. 
63, ал. 1, т. 5 от ЗОП?

3. Законосъобразно ли е във 
връзка с въпроси 1 и 2 да 
се изисква от участни-
ците да предоставят 
информация относно 
вида на правоотноше-
нията към момента на 
подаване на офертата 

между участника и съ-
ответното техническо 
лице/лице, което ще из-
пълнява строителство-
то/експерт?

4. Трябва ли да се подава 
ЕЕДОП от конкретно 
неперсонифицирано обе-
динение, което се явява 
участник, или ЕЕДОП 
следва да подадат един-
ствено членовете на въ-
просното обединение?

5. Следва ли да се изисква 
ЕЕДОП при събиране на 
оферти с обява по чл. 
187 от ЗОП или при по-
кана до определени лица 
по чл. 191 от ЗОП?
В заключение ще по-

твърдим позицията си, че 
очакваме спешни мерки за 
справяне с посочените по-
тенциално рискови разпо-
редби от националното за-
конодателство, в това число 
тяхното прецизиране и изя-
сняване посредством указа-
ния от Методическия съвет 
по ЗОП. Изразяваме готов-
ност активно да участваме 
и съдействаме на процесите 
по пълноценно привеждане 
нормите на националното 
законодателство по общест-
вени поръчки към духа, 
целите и изискванията на 
европейските правила в об-
ластта.

от стр. 5

НСЕОП с предложение за  
методическо указание за ЕЕДОП

лен начин отговорността на 
публичните възложители за 
правилно организиране на 
процеса по планиране, въз-
лагане и контрол на общест-
вените поръчки.

Дали и кога горните пред-
ложения ще намерят място в 
действащите правила само 

времето ще покаже. Но не-
зависимо от развитието на 
събитията, ние от НСЕОП 
ще продължим неуморно и 
неотклонно да отстояваме 
интересите на експертите 
по обществени поръчки и 
да вземаме дейно участие в 
диалога за подобряване на 

системата на обществените 
поръчки и публичното упра-
вление в България като цяло.

В броя може да прочетете 
и за предложението на НСЕ-
ОП за методически указания 
по един от „щекотливите“ 
въпроси в новите правила 
– използването на Единния 
европейски документ за об-
ществени поръчки (ЕЕДОП).

Повече за това на стр. 5.
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ПОКАНА
„ЗОП ПЛЮС“ ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР

ЛЕКТОРИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ

ИвАйЛО СТОяНОв,	гл.	секретар	на	НСЕОП	и	консултант	на	
ЗОП	ПЛЮС
АНТОАНЕТА ПЪРвАНОвА,	експерт	по	обществени	поръчки	и	
водещ	лектор	по	материята
вАЛЕНТИН ПАНЧЕв,	експерт	по	обществени	поръчки	и	
консултант	на	ЗОП	ПЛЮС
ПЛАмЕН КАРАДжОв,	главен	експерт	в	Комисията	за	защита	
на	конкуренцията

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Обучението	 ще	 се	 реализира	 в	 традиционния	 за	 ЗОП	 ПЛЮС	
формат,	 постигащ	 баланс	 между	 различни	 теми	 и	 целеви	
аудитории.	 В	 него	 комбинираме	 	 динамични презентационни 
модули с обратна връзка, дискусии, разглеждане на реални 
примери от практиката и работа с документи.	За	да	търсим	
и	 намираме	 заедно	 проверени в практиката решения	 и	 да	
изградим	необходимите	ни	умения за успех.

в рамките на курса обучаваните ще научат:

ЗА вЪЗЛОжИТЕЛИ

	Как	 да	 управляваме	 и	 организираме	 процесите по 
възлагане	на	обществени	поръчки;

	Как	да не разделяме	обществените	поръчки;

	Какви	са	спецификите	на	основните	режими	на	възлагане	
и	приложимите	процедури;

	Как	да	подготвим	качествена	документация,	 указания	
за	подаване	на	оферти	и	образци	(с	примери);

	Как	се	определят	изискванията към участниците	и	се	
избира	изпълнителя	на	поръчката;

	Как	 да	 овладеем	 изкуството	 да	 изготвяме	 законо-
съобразна методика за оценка	(с	примери);

ПРОвЕРЕНИ СЪвЕТИ ЗА вЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТвЕНИ ПОРЪЧКИ

ГР. ПРАвЕЦ 
26	–	28	април	2017	г.

Уважаеми колеги, 
След като през 2016 г. преминахме период на преход към 

нови правила и по-ниски нива на възлагане, през настоящата 
година постепенно се връщаме към познатата динамика при 
обществените поръчки. С по-високите обороти обаче все 
по-често се срещаме с предизвикателствата, характерни за 
този сектор. В такива условия, критична важност придоби-
ват не само познаването и разбирането на правилата, но 
и практическите умения за намирането на най-оптимални 
решения. А такива умения се изграждат по-бързо и лесно при 
обмяна на опит и черпене на полезни съвети от колеги и спе-
циалисти. Съвети, проверени в практиката, включително на 
органите за обжалване и контрол.

 Отчитайки тези потребности, създадохме за Вас това 
национално обучение, на което да съберем експерти от ця-
лата страна. Потапяйки се в спокойствието на красивата 
природа край град Правец, ще споделим знания и работещи 
решения при възлагането и изпълнението на договори с пуб-
лични средства. И ще го направим, утвърждавайки баланса 
и взаимното уважение – между възложители и изпълнители, 
между разходващи и контролиращи органи, помежду си като 
колеги. За да си тръгнем не само по-знаещи и можещи, но и 
по-добре разбиращи както правилата, така и всички учас-
тници в системата на обществените поръчки.

 Присъедините се и Вие!

Тел. 0878 610 705, 
e-mail: zopplus@gmail.com

web: www.zopplus.com

ЗА ПОвЕЧЕ ИНФОРмАЦИя

ОЧАКвАмЕ вИ!

	Как	да	проведем	процедурата	си	–	работа на комисията, 
изисквания и отговорност на членовете;

	Къде	грешим	–	казуси по най-често допусканите грешки	
в	практиката	по	възлагане	на	поръчки;

	Какво	 е	 важно	 да	 знаем	 за	 контрола	 –	 практика от 
предварителния контрол	и	мониторинга	на	Агенцията	
по	обществени	поръчки;

	Как	 да	 защитим	 правата	 си	 по	 най-добрия	 начин	 –	
практика на КЗК и вАС;

	Къде	да	сме	най-внимателни	–	нови административно-
наказателни 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	участието	си	в	процедурите;

	Кои	са	най-често	допусканите грешки при подготовка 
на офертите;

	Какви	са	спецификите при поръчки за строителство	и	
услуги	свързани	със	строителството;

	Кои	са	ключовите процеси при участието	в	процедури	
за	възлагане	на	обществени	поръчки.
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СЪВЕТ ПО ПОРЪЧКА

Вие питате, експертите отговарят!

НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
за 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

Широко дискутираната 
поръчка за осигуряване на 12 
500 машини за гласуване вече 
е обявена от Централната из-
бирателна комисия (ЦИК), 
съобщиха от някои медии.

Прогнозната стойност на 
договора е 12,5 млн. лв., а из-
пълнителят ще бъде избран 
чрез състезателна процедура 
на договаряне. Посочено е, 
че кандидатите трябва да са 
най-малко трима. Обявление-
то е публикувано и в Офици-
алния вестник на ЕС. Оферти 
ще се приемат до 16.30 часа 
на 22 февруари, а отварянето 
е предвидено за 22 февруари 
от 17.30 часа.

В рамките на изпълнение-
то на обществената поръчка 
за произвеждане на изборите 
за народни представители на 
26.03.2017 г. изпълнителят 
трябва да осигури (т.е. да 
предостави под наем) общо 
12 500 машини (в това число 
и резервни машини и маши-
ни за обучение и за разясни-
телна кампания). Машините 
ще бъдат разположени във 

всички избирателни секции, 
ситуирани в населени мес-
та на територията на цяла-
та страна в 31 района и във 
всички избирателни секции 
извън страната.

Устройствата следва да 
се доставят заедно със съ-
пътстващ софтуер към тях. 
Участникът трябва да оси-
гури и обновяване на софту-
ера при необходимост и при 
поискване от възложителя за 
всичките машини. В достав-
ката влизат също така парава-
ни и кутии за разписките от 
машинното гласуване в сек-
циите, обучение на кадрите, 
които ще работят с тях и на 
кадрите, които ще обобща-
ват информацията и ще ана-
лизират резултатите. Част от 
предмета са и обучителните 
материали и материалите за 
разяснителната кампания за 
машинното гласуване.

Според публикация в 
електронното издание на в. 
Труд, предвид обхвата на 
поръчката прогнозната цена 
не е реалистична. Колегите 

припомнят, че досега от из-
борите през 2014 г. до пре-
зидентските през 2016 г. в 
подобна процедура участва 
и печели единствено друже-
ството „Сиела Норма“, като 
стойността на доставяните 
под наем устройства е била 
между 1400 и 1750 лева за 
машина.

Сметките показват, че в 
оповестената поръчка цена-
та на една машина излиза 
1000 лв. В тази връзка обаче 
следва да се отбележи, че в 
съответствие с обявлението 
максималната стойност на 
поръчката е 15 000 000 (пет-
надесет милиона) лева без 
включен ДДС.

Видно от публикацията в 
националния всекидневник, 
според досегашния достав-
чик срокът за доставка, който 
е до 10 март 2017 г., е изклю-
чително кратък. Експертите 
на „Сиела Норма“ са изра-
зили мнение, че машините 
могат да бъдат доставени от 
Филипините или Еквадор с 
кораби. Устройствата от Хо-

ландия, на които разчитаха 
от Министерския съвет, са за 
скрап, отбелязват от „Труд“. 
Те не са били използвани от 
2014 г.

В материал на Капитал се 
посочва, че в ЦИК разглеж-
дат и вариант никой да не 
кандидатства за обществена-
та поръчка. От комисията ня-
колко пъти обявиха, че това 
не би трябвало да създаде 
проблем, защото навсякъде 
ще може да се упражнява вот 
и по традиционния начин – с 
бюлетини.

От икономическото изда-
ние напомнят, че поръчката 
беше спешно обявена, след 
като Върховният админи-
стративен съд постанови да 
бъдат осигурени машини за 
гласуване във всички изби-
рателни секции, като отмени 
решението на ЦИК от 27 яну-
ари, според което машинното 
гласуване трябваше да се със-
тои само в 500 секции. 

Цик обяви поръчката за осигуряване 
на машинното гласуване

Използвани източници:  
ЦИК, РОП, trud.bg,  

capital.bg, zopplus.com


