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В края на 2013 годинa, 
решихме да създадем про-
фесионална организация на 
експертите по обществени 
поръчки, за да развием все 
още новата тогава професия. 
Към онзи момент дори не 
подозирахме, че само някол-
ко години по-късно „експерт 
по обществени поръчки” 
вече ще носи символика на 
значимост и уважение. За-
едно постигнахме успех в 
извоюването не само на офи-
циалното признаване на про-
фесията ни, но и защитихме 
важността на експертното 
начало и професионализма 
като опора на законосъобраз-
ното и ефективно разходване 
на публичните средства. 

В потвърждение на това, 
все повече са и възложители-
те, които поставят структур-
ната единица за управление 

Ивайло Стоянов,
гл. секретар на НСЕОП

на обществените поръчки 
възможно най-високо в йе-
рархията на администрация-
та си. Допълнително призна-
ние за полезността от рабо-
тата ни дойде и след приема-
нето на новия ЗОП, в който 
за първи път голяма част от 
публичните възложители 
бяха задължени да създадат 
специализирани звена за 
управление на процесите по 
възлагане. Все повече са и 
бизнес организациите, които 
създават свои собствени от-
дели или длъжности, които 
пряко се занимават с търсе-
нето на потнциални възмож-
ности, участието в процеду-
ри, изготвянето на оферти и 
т.н. 

На база на казаното до-
тук, считам, че всички ние 
от професионалната общ-
ност на експертите по обще-
ствени поръчки трябва да 
се гордеем, че сме на челна 
позиция при защитата на 
обществения интерес и че 
с действията си ежедневно 
помагаме нашите организа-
ции да реализират задачите 
си въпреки трудностите и 
несъвършената нормативна 
уредба. 

Всичко това ни даде вя-
рата, че можем не само да 
коментираме промените на 
нормативната уредба и да от-
правяме предложения в тази 
връзка, но и да заявим и от-

стояваме експертната си по-
зиция, като поставяме пред 
обществото значимите за 
всички ни проблеми на тази 
част от държавното управле-
ние. 

Така постепенно стиг-
нахме до увереността да 
създадем изданието, което 
държите в ръцете си – вест-
ник „Възложителъ”. Из-
дание, което ще изпълнява 
мисията да подпомага възло-
жителите и експертите при 
управление разходването на 
публични средства, борбата 
с корупцията и стимулиране 
на отговорното поведение 
при реализиране на целите 
на възлагащите органи.

Позитивните ни наме-
рения да допринесем за по-
доброто общо бъдеще обаче 
все още контрастират на об-
щата ситуация в сектора на 
поръчките. Толкова години 
след полагане основите на 
правната рамка, в определя-
не на правилата и ежеднев-
ното възлагане често над-
деляват формализъм, липса 
на експертиза и опит. На 
практика българският възло-
жител, дори и при най-добро 
желание да бъде ефективен, 
е изправен пред дилемата 
или да не прави нищо и да 
е „спокоен”, или да действа 
активно и мениджърски, но 
да е перманентно виновен до 
доказване на противното. За-

това и този вестник е не само 
за експертите по обществени 
поръчки, а и за самите възло-
жители. 

Нашата цел е да подпо-
могнем качествените и от-
говорни хора, които са при-
звани да внасят ред в света, 
който заедно творим. Защото 
не може и не трябва да под-
хождаме само с отрицание. 
Тъкмо обратното – да сме 
ефективни и успешни озна-
чава да даваме път, да отли-
чим най-добре работещите, 
достойни и честни наши 
мениджъри, наричани в пу-
бличния сектор възложи-
тели. Без да забравяме, че 
те са избрани сред нас и са 
част от нас. Затова и избрах-
ме това име за изданието на 
експертите по обществени 
поръчки. За нас „ВЪЗЛО-
ЖИТЕЛЪ” означава ръково-
дител на публична организа-
ция, призван да я управлява 
ефективно и законосъобраз-
но, постигайки целите и за-
дачите ѝ. А ние експертите 
да отдаваме дължимото на 
държавата, активно подпо-
магайки този „ВЪЗЛОЖИ-
ТЕЛЪ”, който работи на пол-
зу роду.

Нашият вестник ще 
предостави трибуна и ще 
запознае обществото ни с 
ежедневните трудности и 
предизвикателства, които 
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Финансовите корек-
ции, както и обществените 
поръчки, са едни от най-
сериозните теми, които 
вълнуват българския възло-
жител. С тези две теми са 
свързани и основните тре-
воги на експертите, ангажи-
рани с процеса по възлагане 
на обществени поръчки и 
управление на средствата от 
европейките фондове. Тези 
тревоги са допълнително 
подхранвани от множество 
неясноти в нормативните 
актове, които ги уреждат, 
разнопосочната и в редица 
случаи противоречива прак-
тика на контролни, съдебни 
и Управляващи органи (УО) 
на различните Оперативни 
програми. Чести са случаи-
те, при които за идентични 
нарушения отделните УО 
налагат различен размер на 
финансови корекции, а при 
някои казуси това става и 
след прилагане на различен 
метод за налагането им.

В практиката рядко се 
обръща достатъчно внима-
ние на прилагането на пра-

вилата за определяне на ме-
тода за налагане на финансо-
вите корекции (диференци-
ален или пропорционален). 
В повечето случаи, за да не 
усложняват работата си, УО 
се придържат към налагане-
то на пропорционалния ме-
тод, без да направят реална 
и задълбочена преценка за 
възможността да се изчислят 
реално установените финан-
сови последици върху израз-
ходваните средства – допу-
стимите разходи. 

Друг пример за неспра-
ведливо и неправилно опре-
деляне на финансовите 
корекции е т.н. класифици-
ране на нередността. УО не 
съобразяват стойността на 
обществената поръчка, като 
отправна точка за определя-
не на тежестта на наруше-
нието, а неправилно и неза-
коносъобразно се уповават 
на това дали обявлението 
за обществената поръчка е 
публикувано в Официалния 
вестник на ЕС или не. Това 
от своя страна води до не-
справедливо определяне на 

Финансовите корекции – бичът 
на българския бенефициент

Йордан Халаджов

Г-н Йордан Халаджов е 
заместник-председател на 
Националното сдружение 
на експертите по обществе-
ни поръчки. Към момента е 
началник на отдел „Прав-
но-нормативно обслужва-
не, проекти, програми и 
обществени поръчки”, ди-
рекция „Административно 
информационно и прав-
но обслужване” в община 
Карлово. Има опит в Ми-
нистерство на труда и соци-
алната политика – Управ-
ляващ орган на Оператив-

на програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 
където заема длъжността държавен експерт в сектор 
„Техническа верификация”, отдел „Верификация”, глав-
на дирекция „Европейски фондове, международни про-
грами и проекти”.

нарушението като по-тежко, 
поради това, че същото е 
обявено в ОВ на ЕС, въпреки 
че стойността на поръчката 
не го изисква. Тук е мястото 
да се отбележи, че подобни 
несправедливости бяха ча-
стично изправени с промени 
в Методологията за налагане 
на финансови корекции.

Нередки са и случаи-
те, в които УО буквално са 
принуждавани да налагат 
финансови корекции от по-
висши на тях одитни органи.

Към момента, в сила е 
Методологията, изменена 
и допълнена с ДВ. бр. 32 от 
5 Май 2015 г., като наслед-
никът й все още изчаква да 
бъде приет от Министерски 
съвет. В проекта на новия до-
кумент, освен наименовани-
ето, са налице и други про-
мени, като например нама-
ления обем на разпоредбите 
и рефериране към влезлия в 
сила Закон за управление на 
средствата от Европейските 
структурни и инвестицион-
ни фондове (ЗУСЕСИФ), 
въвеждане на Приложение № 
2, във връзка с нередностите, 
описани в чл. 70, ал. 1, т. 3, 
4, 5, 6 и 7 от ЗУСЕСИФ и др.   

Светъл лъч в тунела на 
финансовите корекции се 
явяват именно модификаци-
ите в законодателството, на-
мерили израз в приемането 
на споменатия по-горе ЗУ-
СЕСИФ. С въпросните про-
мени се даде възможност на 
бенефициентите да обжалват 
наложените им финансови 
корекции, като те вече трябва 
да се определят с мотивирано 
решение, имащо характер на 
индивидуален администра-
тивен акт и подлежащо на 
обжалване по реда на Адми-
нистративнопроцесуалния 
кодекс. Въпреки това, и към 
момента не е налице единна 
практика по налагане на ко-

рекциите, което не осигурява 
спокойна и сигурна среда, 
в която бенефициентите да 
бъдат относително уверени 
в безпроблемното финализи-
ране на защитените и управ-
лявани от тях проекти. 

Множеството въпроси 
по отношение на прилагане 
на новия Закон за обществе-
ните поръчки и Правилни-
ка за прилагането му, които 
възникнаха, а и тепърва ще 
възникват, също не са наме-
рили категоричен и еднозна-
чен отговор, нито през прак-
тиката на Комисия за защита 
на конкуренцията и Върхов-
ния административен съд, 
нито през тази на Управлява-
щите органи. Опасността от 
налагане на финансови ко-
рекции в тази среда на неси-
гурност допълнително се за-
силва и от липсата на указа-
ния по практическото прила-
гане на ЗОП и ППЗОП. Все 
още се очаква пълноценно 
да заработи и Методически-
ят съвет по ЗОП, формиран 
от представители на Агенци-
ята по обществени поръчки, 
АДФИ и Сметна палата.

В заключение, бих искал 
да изразя искрената си на-
дежда за по-скорошно уед-
наквяване на практиката при 
налагане на корекции, както 
и постановяването на ком-
петентни и ясни становища, 
свързани с прилагането на 
ЗОП и ППЗОП. Това катего-
рично ще спомогне за улес-
няване работата на експер-
тите и ще доведе до миними-
зиране на налаганите финан-
сови корекции. Това от своя 
страна ще направи ползата 
от Европейските фондове 
още по-голяма и значима, а 
процесът по управлението 
им предвидим и удовлетво-
ряващ както отделните бене-
фициенти, така и общество-
то и страната ни като цяло.
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Г-н Николов, в каче-
ството Ви на предсе-
дател на „Сдружение 
на администрацията в 
органите на съдебна-
та власт“, Ви моля да 
представите накратко 
целите и амбициите на 
сдружението?
Сдружение на админи-

страцията в органите на 
съдебната власт (САОСВ) е 
създадено с цел защита на 
професионалните, социал-
ни, материални и интелекту-
ални интереси на съдебните 
служители, като спомага за 
осигуряване на развитие, 
подкрепа и професионално 
утвърждаване и отстояване 
на престижа на българска-
та съдебна система. На-
шата мисия е да насърчим 
професионалното развитие 
на съдебната администра-
ция, като допринесем за 
укрепване на принципите 
на правовата държава. Ос-
новната ни цел е експертно 
да спомогнем за намира-
не на ефективни решения 
за подобряване на българ-
ската съдебната система и 
укрепване на принципите 
на върховенство на закона. 
Считам, че сдружението 

Събратя по кауза
Кратко интервю с Александър Николов – главен секретар  
на Върховния административен съд и председател  
на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт

ще има ключова роля като 
партньор освен на съдебна-
та власт, така и на местните 
и централни власти с оглед 
повишаване на администра-
тивния капацитет и подо-
бряване в работата на ад-
министрацията с помощта 
именно на професионални 
сдружения и неправител-
ствени организации. Успеш-
ното участие на държавата 
в процеса на вземане на 
решения от ЕС е свързано 
с познаването на право-
то и политиките на Съюза 
от максимално широк кръг 
служители в администра-
цията, идентифицирането 
на националния интерес, 
добрата междуведомствена 
координация, уменията за 
водене на преговори и по-
стигане на компромисни ре-
шения. Изключително важ-
но е интересът на България 
да бъде защитен преди даде-
но законодателно предложе-
ние да бъде прието. Считам, 
че именно експертизата на 
членовете на сдружението 
ще бъде успешен фактор за 
подобряване на участието 
на страната в процеса на 
вземане на решения и пра-
вилното прилагането на ев-
ропейското законодателство 
при защита на националния 
интерес. Ще работим ак-
тивно в посока развитие на 
специфични умения за ана-
лиз, разработване и прила-
гане по конкретни политики 
на ЕС, подобряване на нор-
мотворческите умения и др. 
Активното и конструктивно 
участие в консултативния 
процес на европейско и на-
ционално ниво би подобри-
ло значително качеството на 
изготвяните от администра-
цията позиции. 

Виждате ли в лицето на 
САОСВ  организация, 
която съдейства за по-
вишаване на доверието 
в съдебната система?
Разбира се. В крайна 

сметка това е основната и 
пряка цел, която има сдру-
жението. Включването на 
сдружение в Гражданския 
съвет към Висшия съдебен 
съвет е непосредствана за-
дача, както и участието 
чрез становища, анализи и 
консултации към комисии-
те на ВСС. По този начин 
ще спомогнем експертно 
за решаване на ключови и 
неотложни проблеми пред 
съдебната система. От дру-
га стана САОСВ ще работи 
активно за подобряване на 
сътрудничеството с оста-
налите неправителствени 
организации, работещи в 
сферата на съдебната си-
стема, подобряване на ра-
ботата с медиите и раз-
витие на активен диалог с 
гражданите. Защото именно 
това е пътят към открито и 
прозрачно управление при 
отчитане на очакванията 
на обществото. Само чрез 
ефективно сътрудничество 
между администрацията, 
неправителствения сектор и 
медиите може реално да се 
подобри средата, което ще 
увеличи доверието не само 
в съдебната система, но и в 
правовата ни държава като 
цяло.

Какво е посланието 
Ви към читателите на 
вестник „Възложи-
тел“?
На първо място, че рабо-

тата по обществени поръ-
чки е изключително важна 
и отговорна. Въпреки че-

стите изменения в Закона 
за обществените поръчки 
все още са налице пробле-
ми,  свързани с прозрачност 
на процедурите. Необходи-
мо е да бъдат предприети 
конкретни действия за на-
маляване на формалните за 
сметка на качествените из-
исквания и критерии, стрик-
тна отчетност и контрол. 
Следва активно да се рабо-
ти върху подобряване на ад-
министративния капацитет 
за възлагане на обществени 
поръчки. САОСВ ще насто-
ява да се направи качествен 
анализ на идентифицира-
ните слабости с участието 
на всички заинтересовани 
страни – администрация, 
бизнес, неправителствен 
сектор, като се предложат 
конкретни промени, които 
да облекчат работата и да 
подобрят правилата. По-
ложиха се много усилия, 
но видимо резултатът не 
е този, който се очакваше. 
Недоволството и съпроти-
вата към ЗОП са много го-
леми, така че инициирането 
на промени в този закон ще 
бъде истинско предизвика-
телство пред нашето сдру-
жение. В заключение, бих 
искал да пожелая успех на 
изданието. Вярвам, че ще 
бъде изключително полез-
но за придобиване на ценна 
практическа информация, 
професионална дискусия 
и препоръки, с които да се 
облекчи работата на всички 
възложители и заинтересо-
вани страни. А на Вашите 
читатели желая много лич-
ни и професионални успе-
хи, да бъдат активни, не-
зависими и да се развиват 
непрекъснато като профе-
сионалисти.
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Мисията да си възложител         
в малка община

Росен Иванов 

Г-н Иванов, какви са 
предизвикателства-
та при възлагането на 
обществени поръчки в 
малките общини?
Погледнато отвътре, като 

човек работещ повече от 7 
години в малка селска об-
щина, мога да изведа три 
групи проблеми. На първо 
място в много от т.н. малки 
общини липсва възможност 
за формиране на звено, за-
нимаващо се с управление 
на цикъла на обществените 
поръчки. Вярно, законода-
телят е преценил, че няма 
необходимост в малките об-
щини задължително да се 
сформират такива звена, но 

от личен опит мога да твърдя 
точно обратното. Една от 
пречките за създаването на 
такава структура в малките 
общински администрации е 
липсата на финансиране, ко-
ето да бъде осигурено чрез 
държавния бюджет. Малко 
са общините, които имат 
възможност да финансират 
със собствен ресурс разкри-
ването на 2-3 работни места 
в тази насока. В повечето 
от малките общини на слу-
жителя, отговарящ за про-
веждането на обществени 
поръчки, са делегирани зна-
чителен обем и други задачи 
в съвсем други сфери на дей-
ност. Това неимоверно нато-

Г-н Иванов е директор 
на дирекция „Устройство 
на територията, инвести-
ции, собственост, програ-
ми и проекти“ в община 
Братя Даскалови. Заема 
длъжността от август 2012 
г. Преди това е работил 
като ст. експерт „Програ-
ми и проекти“ в същата 
община. Член е на УС на 
НСЕОП. Помолихме го 
да отправи пожелание по 
случай първия брой на в-к 
„Възложителъ” и да отго-
вори на няколко въпроса 
за нашите читатели.

Уважаеми читатели, като експерт по възлагането на 
обществени поръчки подкрепям инициативата на НСЕ-
ОП за издаването на вестник „Възложителъ”. Винаги съм 
държал в България да има смислен, почтен и добре списван 
вестник, посветен на обществените поръчки. Вестник, кой-
то ще е независим от користни влияния, вестник залагащ 
на експертното мнение. Сигурен съм, че изданието, реали-
зирано от НСЕОП, ще спомогне за повишаване качеството 
на работа на всеки един от нас. Проблемите пред възложи-
телите по прилагане на Закона за обществените поръчки 
не са леки и не са от вчера, но убедено вярвам, че с издава-
нето и разпространението на подобно издание ще се даде 
възможност на по-широк кръг от хора да опишат трудно-
стите, които срещат, да споделят опита си, съответно 
да намерят разбиране и подкрепа в откриването и прилага-
нето на добрите практики при възлагането на обществени 
поръчки в България. На добър час!

цитет. Моето лично мнение 
е, че възможностите, които 
ни дават еврофондовете не 
се използват по най-удачния 
начин. През последните го-
дини администрациите пре-
минаха редица обучения, но 
в повечето от тях липсваше 
експертния нюанс, липсваше 
споделянето на опит по кон-
кретни професионални на-
правления. Една от възмож-
ните мерки в тази насока 
могат да са по-честите об-
учения на държавните слу-
жители с конкретна темати-
ка, свързана с управлението 
на цикъла на обществените 
поръчки. А защо не и създа-
ване на специалности или 
по-дълги курсове във вис-
шите учебни училища с на-
соченост към управлението 
на цикъла на обществените 
поръчки.

Наред с това, законода-
телната власт в лицето на 
Народното събрание при 
процеса на създаване или 
промяна в законите трябва 
да отделя повече внимание 
на доказали се браншови и 
неправителствени органи-
зации. Даването на възмож-
ност за изразяване на пози-
ция от страна на професио-
налната общност и вслуш-
ването в гласа на нейните 
организации значително ще 
повиши доверието на обще-
ствеността към възлагането 
на обществените поръчки.

Също така считам, че 
участието на повече държав-
ни служители в една такава 
организация каквато е НСЕ-
ОП ще спомогне за пови-
шаване на качеството на ад-
министративния капацитет 
в България, ще доведе и до 
личностно развитие за всеки. 
Споделянето на експертен 
опит сред широк кръг от хора 
е нещото, което липсва сред 
служителите в общинските 
администрации, и именно 
тук е мястото на НСЕОП.

варва служителя и понижава 
качеството му на работа. 

На второ място, сериозна 
пречка е липсата на админи-
стративен капацитет в слу-
жителите, които отговарят 
за управлението на цикъла 
на обществените поръчки. В 
много от общините се среща 
тенденцията, млади хора, об-
разовани, да започват работа 
в общинската администра-
ция, но поради една или дру-
га причина след 1-2 години 
същите да напускат. Това 
текучество се отразява и при 
управлението на цикъла на 
обществените поръчки. В 
другата крайност е, когато 
липсват добре обучени слу-
жители, имащи познания и 
опит в сферата на възлага-
нето на обществените поръ-
чки. Това може да се дължи 
както на демографската кри-
за, така и на редица други 
причини. 

Като трети сериозен про-
блем сред малките общини 
се обособява и липсата на 
административен капацитет 
в други дейности извън тази, 
свързана пряко с възлагането 
на поръчките – било то ин-
женери, архитекти, юристи, 
еколози. Знаем, че възлагане-
то на обществените поръчки 
е дълъг процес, в който взи-
мат участие не само експер-
тите по обществени поръчки, 
а и много други служители 
на общинските администра-
ции. Обикновено, когато се 
възложи изготвянето на до-
кументи свързани с провеж-
дането на обществена поръ-
чка на външен изпълнител, 
винаги се стига до проблем. 

Какво според Вас би 
могло да се направи за 
по-успешното прилага-
не на Закона за обще-
ствените поръчки?
Мисля, че държавата би 

следвало да играе по-голяма 
роля, особено по отношение 
на административния капа-
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ЛЕКТОРИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ

ИвАйЛО СТОяНОв,	гл.	секретар	на	НСЕОП	и	консултант	на	
списание	ЗОП+

ДОРА БУРОвА,	държавен	одитор	в	ИА	„Одит	на	
средствата	от	ЕС“

АНТОАНЕТА ПЪРвАНОвА,	експерт	по	обществени	поръчки

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Обучението	ще	се	проведе	в	рамките	на	превърналите	
се	в	запазена	марка	на	ЗОП	ПЛЮС	динамични презентацион-
ни модули с обратна връзка, дискусии и реални примери 
от практиката.	Ще	бъдат	разглеждани	множество	казуси	
в	търсене	на	успешните решения както за възложители, 
така и за потенциални изпълнители.

в рамките на курса обучаваните ще научат:

ЗА вЪЗЛОЖИТЕЛИ

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

	 Как	да	 съставим	вътрешните	 си	правила	и	 графика	на	
обществените	поръчки;

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

РАБОТЕЩИ РЕШЕНИЯ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ 
НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПОКАНА
СПИСАНИЕ „ЗОП+” ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми колеги, 

В началото на 2017 г. законодателство по обществени 
поръчки отдавна вече не е „ново“, а „действащо”, съответ-
но казусите по неговото прилагане са работно ежедневие. И 
след като 2016 г. бе време на преход и подготовка, новата 
година обещава завръщане към познатата висока динами-
ка на възлагането, особено при разходването на европейски 
средства. За справяне в тази обстановка за всички с интерес 
в материята на обществените поръчки е важно не само да 
имат знания, а практически умения за намиране на най-опти-
малните решения. 

За да предложим подкрепа за справяне с тези предизвика-
телства, а и за да продължим да бъдем полезни на възложи-
тели, изпълнители, отговорни институции и експерти, ние 
от ЗОП ПЛЮС организираме пореден професионален семинар. 
Високите си амбиции отново ще подкрепим с аргументи при 
избора на локация, организацията и ангажирането на едни 
от най-подготвените, уважавани и търсени лектори.

Така центърът на мъдра София отново става място за 
среща на специалисти и практици, които се събират, за да 
обсъдят в детайл и да обменят опит и успешни практики по 
актуалните правила при обществените поръчки. А и да си 
тръгнат с поне няколко нови работещи решения, готови за 
използване в практиката.

Присъедините се и Вие!

ГР. СОфИЯ, БуЛ. ХРИСТО БОТЕВ 52 
23 – 24 март 2017 г.

	 Как	да	подготвим	документация,	 указания	 за	подаване	
на	оферти	и	образци;

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

	 Как	да	овладеем	изкуството	да	изготвим	методиките	
за	оценка;

	 Как	 да	 проведем	 процедурата	 си	 –	 специфика	 при	
работата	 на	 оценителните	 комисии,	 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	
мониторинга	на	Агенцията	обществени	поръчки;

	 Как	 да	 защитим	 правата	 си	 по	 най-добрия	 начин	 –	
практика	 на	 КЗК	 и	 нови	 моменти	 в	 правилата	 при	
обжалване	на	обществените	поръчки;

	 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	организира-
ме	участието	си	в	процедурите;

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

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

	 Кои	 са	 ключовите	 процеси	 в	 рамките	 на	 участието	 в	
процедури	за	възлагане	на	обществени	поръчки.

ЗА ПОвЕЧЕ ИНФОРМАЦИя

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

web: www.zopplus.com

ОЧАКвАМЕ вИ!
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1. Според ЗОП, в сила от 
15.04.2016 г., съответствието с из-
искванията в дадена процедура за 
възлагане на обществена поръчка 
се декларира в ЕЕДОП, а доказа-
телства за това се представят:

А) при поискване от оценителната 
комисия в хода на процедурата

Б) само от избрания за изпълнител 
преди сключване на договора

В) от избрания за изпълнител пре-
ди сключване на договора, както и по 
искане на комисията в хода на проце-
дурата

Г) от всички кандидати и участ-
ници

2. За да докажат, че отговарят 
на критериите за допустимост и 
подбор в процедура за възлагане на 
обществена поръчка, участниците 
могат да използват ЕЕДОП, изгот-
вян за целите на друга процедура:

А) само ако възложителят е допус-
нал това в обявлението и документа-
цията

Б) при условие че потвърдят, че 
съдържащата се в него информация 
все още е актуална

В) при условие че потвърдят, че 
съдържащата се в него информация 
все още е актуална и осигурят пряк 
и неограничен достъп по електронен 
път до вече изготвения и подписан 
електронно ЕЕДОП

Г) Законът не допуска такава 
възможност

3. Единният европейски доку-
мент за обществени поръчки се 
предоставя:

А) понастоящем само в електро-
нен вид по образец, утвърден с акт на 
Европейската комисия

Б) понастоящем на хартия чрез 
попълване на образец, а след 1 януа-
ри 2018 г. и в електронен вид

В) понастоящем като хартиен или 
електронен документ по образец, а 
след 1 април 2018 г. само в електро-
нен вид

Г) нито едно от посочените

4. При възлагане на обществени 
поръчки чрез събиране на оферти 
с обява и покана до определени 
лица:

А) субсидиарното прилагане на 
общите правила, въведено в разпо-
редбата на чл. 195 от ЗОП, налага 
също да се попълва ЕЕДОП

Б) ЕЕДОП се попълва и предста-
вя, само ако възложителят е предви-
дил това в обявата/поканата

В) ЕЕДОП не се представя от съо-
бражения за ефективност и пропор-
ционалност

Г) ЕЕДОП се представя само по 
искане от страна на оценителната ко-
мисия

5. Когато за кандидат или участ-
ник е налице някое от основанията 
за отстраняване и преди подаване-
то на заявлението за участие или 
офертата той е предприел мерки за 
доказване на надеждност, тези мер-
ки се:

А) описват в ЕЕДОП, но не следва 
да се доказват

Б) описват в ЕЕДОП и за тях се 
представят доказателства

В) описват в ЕЕДОП и се доказват 
само от избрания за изпълнител пре-
ди сключване на договора

Г) описват в ЕЕДОП, а по искане 
на оценителната комисия за тях се 
представят и доказателства

6. Когато при проверка на до-
кументите за подбор оценителната 
комисия установи несъответствие 
или липса на информация:

A) кандидатите и участниците се 
предлагат за отстраняване

Б) кандидатите могат да предста-
вят допълнената или променена част 
от ЕЕДОП и/или други документи, 
които съдържат променена и/или 
допълнена информация

В) кандидатите могат да предста-

вят нов ЕЕДОП и/или други доку-
менти, които съдържат променена и/
или допълнена информация

Г) кандидатите могат да предста-
вят други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена инфор-
мация, но не е необходимо да попъ-
лват нов ЕЕДОП

7. Когато поради различие в об-
стоятелствата, свързани с личното 
състояние, се подават отделни ЕЕ-
ДОП за няколко лица, информаци-
ята, относима към критериите за 
подбор се съдържа:

А) във всички отделни ЕЕДОП, 
които се представят

Б) поне в един от представените 
отделни ЕЕДОП

В) само в ЕЕДОП, подписан от 
лице, което може самостоятелно да 
представлява съответния стопански 
субект

Г) само в ЕЕДОП, подписан от 
всички лица, които могат самосто-
ятелно да представлява съответния 
стопански субект

8. Когато възложителят е поста-
вил изисквания относно експер-
тите, които ще се използват при 
изпълнение на поръчката, участ-
ниците:

А) потвърждават съответствието 
си с тези изисквания в точка 6) от ЕЕ-
ДОП

Б) декларират съответствието си с 
тези изисквания като попълват списъ-
ка с експертите в точка 6) от ЕЕДОП

В) декларират съответствието си 
с тези изисквания в точка 6) от ЕЕ-
ДОП, а ако възложителят е изискал 
това, представят и отделен списък с 
експертите

Г) декларират съответствието 
си с тези изисквания като попълват 
списък с експертите в точка 6) от об-
разеца и прилагат автобиографии и 
всички други документи, посочени 
от възложителя в документацията и 
обявлението

Блиц тест за проверка на знанията
„СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ

 ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ /ЕЕДОП/”

Отговорите от теста очаквайте в следващия брой.
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Кои сме ние? НСЕОП е организация на ангажираните в про-
цесите по възлагане на обществени поръчки, която има за своя 
мисия да утвърждава професията на експертите в областта 
като изгражда професионална общност, отстоява мястото, ро-
лята и значението на тези специалисти в обществото и работи 

за издигане на техния статут чрез повишаване на компетентността, налагане на 
високи етични стандарти, изграждане на мрежа за взаимопомощ и активно учас-
тие във всички процеси, които имат отражение и формират облика на Системата 
на обществените поръчки в България.

Какви са нашите цели? В намеренията и действията си се стремим към пости-
гането на следните цели:
-  Усъвършенстване на професионалните знания и умения на експертите по об-

ществени поръчки;
-  Утвърждаване и издигане престижа на професията „експерт по обществени по-

ръчки”;
-  Осигуряване на необходимите за държавното управление на Република Бълга-

рия професионално подготвени експерти в областта на управлението и контро-
ла на обществени поръчки ;

-  Защита на обществените интереси, чрез приемане на етични и професионални 
стандарти за добри практики и за работа на експертите в областта на управле-
нието и контрола на обществени поръчки;

-  Подпомагане на изпълнителната и законодателната власт в Република България 
при осъществяване на публичния мениджмънт и изготвянето на справедливо 
законодателство в областта на обществените поръчки, съответно при постига-
не на ефективност при разходването на публични средства;

-  Изучаване, популяризиране и съхранение историята на управлението и контро-
ла на обществените поръчки в Република България.

от стр. 1

НОВИНИТЕ В СЕКТОРА НА ПОРЪЧКИТЕ

 Ръст от 10-15% в строителния бранш през 2017 г. 
прогнозират от Камарата на строителите в Бълга-
рия, основен източник на оптимизъм са очаква-
нията за обществени поръчки на стойност от 2,5 
млрд. лв. най-вече с европейско финансиране 

 С промени в Закона за енергийната ефективност 
въведоха нови изисквания за енергийна ефектив-
ност при възлагане на поръчки, при закупуване 
на продукти, свързани с потребление на енергия, 
публичните възложители от централната адми-
нистрация ще са длъжни да прилагат определени 
мерки в тази насока 

 С ПМС бе направено допълнение на списъка на 
стоките по Закона за обществените поръчки, за 
които може да се реализира договаряне без обявле-
ние през борсата, добавят се редица нови позиции, 
в т.ч. метали, горива и смазочни материали

 ЕИПА и френската Школа по администрация ще 
обучават български държавни служители, кон-
сорциум от двете престижни институции спечели 
поръчка на Института по публична администра-
ция за подобряване на капацитета на българската 

администрация за участие в процеса на вземане на 
решение в ЕС

 Електронни билети заменят перфораторите в град-
ския транспорт в София до 2019 г., до 88 млн. лв. 
за 10 години вероятно ще струва новата система за 
е-таксуване в столицата

 Европейската комисия със забележки към транс-
понирането на новите директиви по обществе-
ни поръчки и концесии, институцията поиска от 
България и още 14 държави от ЕС да покажат, че 
изцяло са съобразили актуалното законодателство 
в сектора

 60 случая на непроведени или неоснователно про-
ведени обществени поръчки за 17 185 018 лева са 
установени от АДФИ за четвъртото тримесечие на 
миналата година

 От 2007 г. до 2015 г., възложителите в България са 
разходвали над 60 млрд. лв. за близо 200 хиляди 
процедури по ЗОП сочи статистика на АОП, от ин-
ститута за пазарна икономика направиха анализ 
на данните

Защото възлагаме надежди 
за по-добро общо бъдеще
срещат както експертите по обществе-
ни поръчки, така и техните ръководите-
ли. Ние ще се стремим, чрез истината и 
чрез работата ни, да помогнем на възло-
жителите, за да бъдат те и съответните 
организации по-успешни. А с това ще 
изпълним позабравения дълг на всеки 
един от нас като граждани, експерти и 
хора да допринасяме за добруването на 
България.   

На страниците на вестника ще бъдат 
споделяни и разменяни полезни мнения 
и добри практики, ще бъдат предоставя-
ни отговори на важни въпроси от област-
та на публичния мениджмънт, възлагане-
то на обществени поръчки, управление-
то на европейските фондове, становища, 
казуси, новини, интервюта. Ще дадем 
възможността на всички, които еже-
дневно подготвят и възлагат обществени 
поръчки, да изложат позицията си как 
да направим така, че не само експерт по 
обществени поръчки, но и „ВЪЗЛОЖИ-
ТЕЛЪ” да звучи гордо.
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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.

Служебният премиер Огнян Гер-
джиков заяви, че новият кабинет няма 
да се притеснява да отмени обществе-
ни поръчки, направени в последния 
момент, за много пари, където винаги 
има риск от не много редни неща. Това 
стана при негово участие в предаването 
на БНР „Хоризонт за вас“.

Проф. Герджиков потвърди очаква-
нето, че работата на временното пра-
вителство ще включва и проверка на 
наследеното от предишния кабинет. 
Доайенът в политиката обаче изрично 
подчерта, че подобни действия не след-
ва да се възприемат като „лов на вещи-
ци“. „Нищо такова няма да има. Разби-
ра се, че трябва във всяко министерство 
да се проверят много внимателно неща-
та, които са вършени, защото, за съжа-
ление, на много места имаше данни, че 
има корупционни елементи.“

По думите на служебния премиер, 
специално внимание ще бъде обърнато 
на обществените поръчки. „Аз разпо-
редих още в самото начало на всички 
министри да излязат всички висящи 
обществени поръчки, особено тези, 
правени в периода на последните сед-

мици, когато кабинетът е в оставка, за 
да се види дали действително отгова-
рят на потребностите и дали няма нещо 
скрито зад тях. Няма да се притесня-
ваме да отменим обществени поръ-
чки, направени в последния момент, за 
много пари, където винаги има риск от 
не много редни неща“, каза новият пре-
миер.

Герджиков коментира, че в някол-
кото дни, в които е комуникирал с ми-
нистрите от кабинета си, е установил, 

че са високо отговорни хора и добри 
експерти в своите области. „Убеден 
съм, че ще работим добре. Всички имат 
желанието да са максимално полезни в 
краткото време, с което разполагаме“.

Юристът заяви, че при евентуално 
сформиране на парламент, който не 
може да излъчи правителство, не би ис-
кал да остане по-дълго от очакваното 
в управлението на държавата, защото 
няма да е добре за страната. Сред изтъ-
кнатите от него причини е това, че по-
добен сценарий може да затрудни под-
готовката за предстоящото през 2018 
година председателство на България 
на Съвета на Европейския съюз. „И в 
личен план не бих бил във възторг“, до-
бави Огнян Герджиков.

Като даде балансирана оценка на 
своите предшественици, служебният 
премиер уточни, че предстоят анализи  
по сектори и ако се установят слабости, 
ще бъдат сезирани съответните органи. 
„За да покажем, че сме правова държа-
ва и върховенството на закона е желе-
зен принцип“, отправи посланието си 
той.

(по материал в Econ.bg)

Служебният премиер не изключи 
възможността за спиране 
на обществени поръчки

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