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ИЗДАНИЕТО СЕ РЕАЛИЗИРА
С ПОДКРЕПАТА НА

Разпространява се безплатно

Необходима е работеща връзка
между институциите и хората
Интервю с г-н Николай Мелемов,
кмет на община Смолян
на стр. 5

„На добър час!“
за професионалното
сдружение на администрацията
в Темида
на стр. 6

Наближава крайният срок
за обобщената информация
за поръчките на ниска
стойност
на стр. 8

Превантивно за контрола
Предизвикателства и възможни решения при предварителния
контрол на процедури за възлагане на обществени поръчки

Ивайло Стоянов,
гл. секретар на НСЕОП

„Вътрешният одит добавя стойност за организацията (и за заинтересованите страни), когато предоставя обективна и уместна увереност
и допринася за ефективността и
ефикасността на процесите по управление, контрол и управление на
риска”. 1
От въвеждане на новите форми на
предварителен контрол, осъществявани от Агенцията по обществени по1
Из речник на термините към Международните стандарти за професионалната практика по вътрешен одит.

ръчки (АОП), мина достатъчно време,
за да можем да коментираме не само
техните цели, обект, обхват и процедурна рамка, но да започнем и с първите
анализи и мотивирани оценки на това
дали и доколко този инструмент може
да оправдае очакванията за намаляване
на грешките, допускани от възложителите и повишаване на ефективността
при разходването на публичния ресурс.
Тези цели винаги са били актуални, но
през последните седмици отново попаднаха във фокуса на общественото
внимание покрай проверките на поръчки, разпоредени от служебния премиер
проф. Огнян Герджиков. Затова настоящият материал има за задача да добави стойност именно като обърне внимание на възможните предизвикателства
при контрола и отправи предложения
за тяхното преодоляване.
Започвам материала с цитат от
Стандартите за вътрешен одит не за
друго, а за да акцентирам върху основната цел на предварителния контрол,
извършван от АОП. Тази форма на
контрол през годините беше замислена и респективно осъществявана като
функция по предоставяне на разумна
увереност от страна на Органа по методология, че възложителят е изготвил
документацията за обществената поръчка по един законосъобразен начин
и е спазил всички приложими изисквания. Признавам си, че за мен лично
темата е емоционална, най-малкото
защото е неразривно свързана с професионалния ми път. И представям

своята гледна точка, използвайки трибуната на професионалното издание
на експертите по обществени поръчки, именно за да отправя конкретни
препоръки, така че да се предотвратят
грешките от миналото на предварителния контрол и да се постигне един
наистина полезен за националния интерес резултат.
Намерения и критики
на важен вододел

Както отбелязаха и мои колеги в
различни материали по темата, веднага след като Министерският съвет
прие сега действащия Правилник за
прилагане на ЗОП и Тарифата за таксите, които се събират за производствата
пред КЗК и ВАС, основният акцент в
изявленията пред медиите беше новият
предварителен контрол. С подробности
бе обяснено на обществеността как с
подзаконовия акт се разширяват контролните правомощия на АОП, специално внимание бе обърнато и на изцяло
новите механизми като контрола чрез
случаен избор, стартирал от началото
на месец септември 2016 г.
Всичко това бе потвърждение на
големите надежди, които се възлагат
от изпълнителната власт, именно контролът да се справи с много от слабостите, които се констатират в момента
в Системата на обществените поръчки
в България.
на стр. 2
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от стр. 1
След горните заявки мина време,
ЗОП и ППЗОП вече бяха приети и
действащи, а експертите постепенно
започнаха да се адаптират към измененията. И така, докато чакахме да влязат
в сила новите правила за контрол, което
бе оставено за есента на 2016 г., дойде
поредната оценка на ЕК. Къде изненадващо, къде не, като част от препоръките на Комисията към икономическата
политика на държавите членки за 2016
г. отново бе застъпена темата за обществените поръчки в България. Като
за пореден път специално внимание бе
обърнато на предварителния контрол.
А бележките на Брюксел съвсем не
бяха деликатни.
Сериозно прозвучаха коментарите
за системни нередности в процедурите за обществени поръчки, липсата на
административен капацитет, неефективните контролни механизми и постоянните съдебни жалби срещу търговете
в страната. В контекста на темата за
контрола, от Брюксел за пореден път
не ни спестиха някои добре познати, но
все пак болезнени наблюдения. Защото
само няколко месеца по-рано също получихме доста директни бележки, според които предварителните проверки
често се извършват по формален начин,
а същевременно процедурите са обект
на припокриващи се последващи проверки, които понякога водят до различни констатации. Този път тонът бе една
идея по-премерен, но много от препоръките бяха останали.
Без да влизаме в дебат дали такива
коментари са правдива картина на настоящия момент или по-скоро са ехо

от отминаващия програмен период, важното в случая е нещо друго. И то е да
използваме като повод коментарите на
Брюксел и да се замислим. Да се замислим, поглеждайки с онзи превантивен
поглед, отправен не само към поръчките и новото законодателство, а и към
контрола над тях, такъв, какъвто предвидихме да се осъществява. Както и да
си зададем въпросите дали новият контрол наистина може да реши проблемите, които вече имахме възможност да
срещнем в годините дотук. А и тъкмо
сега, в периода на законодателната реформа, е моментът да сме достатъчно
честни най-вече пред себе си и да преценим какво може да се направи, за да
не повтаряме грешки от предишни години. За да може намеренията за поло-

жителни резултати да не останат само
добри пожелания, а да се превърнат в
реален резултат.
Повече или по-малко
контрол

С поставяне на главния акцент върху превенцията, заявените очаквания
са новият предварителен контрол, чрез
разширяването на неговия обхват, да
реши много от проблемите, които срещахме досега. В интерес на истината,
главна роля на превенцията винаги е
била отреждана и във всички препоръки на ЕК, отправяни към България. За
Комисията тя в най-голяма степен спомага за възпрепятстване допускането
на грешки и нарушения и като резултат
за увеличаване броя на законосъобразно възложените поръчки.
В тази връзка, а и в пълно съзвучие
с посланията, отправени след приемане
на новия ППЗОП, през последните години от Брюксел неотклонно се настоява за разширяването на предварителния
контрол и по нататъшното му развитие
в няколко насоки при запазване на неговия подпомагащ, а не санкционен характер.
Една от главните бележки, давани от Изпълнителния орган на ЕС,
се отнася до предварителния двуетапен контрол, извършван до момента,
като се препоръчва разширяване на
същия без ограничение от прогнозната стойност на обществената поръчка
и с проверка на техническите спецификации. По този начин се смята, че
болшинството съществени елементи
на поръчката ще бъдат подложени на
преглед преди процедурата да бъде
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реализирана и договорът възложен.
Наред с горното се препоръчва да се
установи равна възможност за всички
останали процедури да бъдат обект на
предварителен контрол, така че да се
обезпечи законосъобразно провеждане
и на тези от тях, които не са обхванати
от задължителните проверки. На пръв
поглед, с новите правила за осъществяване на предварителен контрол, всичко
това е съобразено. Но дали това е така
в действителност?
Според мнозина експерти, с разписаните в ППЗОП правила за извършване на външен предварителен контрол от
АОП, горепосочените препоръки от ЕК
ще бъдат спазени, но повече като форма, отколкото като същност и съдържание. Някои от тях отиват дори по-далеч
като твърдят, че вместо увеличаване на
контрола, извършван от АОП, би могло се стигне до намаляване на неговия
обем и на практика да се проверяват помалко процедури, отколкото при досега
действащия ред.
Да видим дали наистина има доводи, които могат да бъдат наведени в
подкрепа на подобна теза. Като такъв
довод на първо място се сочи това, че
според предвиденото в новите правила, всеки работен ден чрез системата
за случаен избор (ССИ) се избира наймалко една процедура за контрол. Това
означава, че, ако се спази законовото
изискване, при 250 работни дни в една
календарна година е напълно възможно
АОП да извърши преглед само на 250
процедури, които подлежат на контрол
по чл. 232, ал. 1 от ЗОП. Трябва да се
отбележи, че при досегашния предварителен контрол върху обществени поръчки, финансирани частично или изцяло със средства от европейските фондове (по същество идентичен с този по
чл. 232 от ЗОП), за 2013 г. АОП е проверила 1655 преписки, а за 2014 г. – 1225
преписки2. Данни, които повече от ясно
показват реален и несимволичен спад в
броя на „търговете“, които могат да бъдат проверени. И всичко това на фона
на задължение за регистриране в ССИ
на почти всички поръчки, възлагани с
процедури по ЗОП.
Друг аргумент в подкрепа на тезата
за възможно намаляване на контрола
касае и поставеното условие в чл. 233,
ал. 2 от ЗОП. Според него, контролът
върху процедури на договаряне ще
обхваща поръчки, чиито стойности са
равни или по-големи от 5 000 000 лв. за
2
Данните са от Годишния доклад за дейността на АОП за 2013 г. и за 2014 г. Към момента не е публикуван доклад за дейността на
Агенцията за 2015 г. (Източник: www.aop.bg).

строителство и от съответния стойностен праг по чл. 20, ал. 1, т. 1, букви „б”
и „в”, т. 2, букви „б” и „в” и т. 3, букви
„б” и „в” от ЗОП за доставки и услуги3. При сравнение с предишните правила за контрола е видно, че с новите
правила значително се намалява броят
на процедурите, които ще подлежат на
този вид контрол.
В потвърждение на казаното, според
годишния доклад за дейността на АОП
за 2014 г., от 1527 открити процедури
за възлагане на обществени поръчки
чрез договаряне без обявление, 389 от
тях не са подлежали на контрол, поради добавеното със ЗИД на ЗОП (обн.
на 13.05.2014 г. в ДВ, бр. 40 в сила
01.07.2014 г.) допълнително условие за
осъществяване на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП (отм.),
а именно възлаганите поръчки, да са
на по-висока стойност от 264 000 лв. за
строителство и 66 000 лв. за доставки и
услуги. С други думи, става повече от
ясно, че само за половин година процедурите подлежащи на контрол рязко са
намалели.
В случая е важно да отбележим, че
от всички постъпили и подлежащи на
контрол договаряния, най-висок дял са
заемали обществените поръчки, чието
правно основание предполага наличие
на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на
закон или административен акт (приблизително 71%). Преобладаващата
3
264 033 лв. за доставки и услуги, които включват продукти по приложение №3 и 500 000 лв.
за услуги по приложение №2 при публичните
възложители, съответно 817 524 лв. за доставки и услуги и 1 000 000 лв. за услуги по приложение №2 – при секторните възложители;

част от тях са за услугата по упражняване на авторски надзор в процеса на
строителство, реализацията на дейности като доставка на природен газ,
топлинна или електрическа енергия,
или питейна вода и доставката на учебници. Съществен момент тук е това, че
според практиката единични са случаите, когато прогнозната стойност на горепосочените договаряния е по-висока
от 264 000 лв.
Предвид изложените съображения,
категорично може да се обоснове заключение, че с приемане на новите
правила процедурите на договаряне
неподлежащи на контрол ще бъдат в
пъти повече от тези, които ще подлежат на контрол. А намаление като това
едва ли можем да приемем за обосновано, особено като вземем предвид
друг красноречив факт, видим от годишните доклади на АОП – през 2014
г. за 47% от проверените процедури на
договаряне без обявление Агенцията
е изразила становище за незаконосъобразност.
Дали другите нови форми на предварителен контрол, вменени в отговорност на АОП, ще могат да компенсират
много вероятното намаляване в обхвата
на контрола, коментирано по-горе, едва
ли някой може да каже със сигурност.
Малко мъдрост,
но навреме

Едно от тесните места, идентифицирани при осъществяването на предварителния контрол през последните
години, винаги са били сроковете, в
които се произнася АОП. Като основна
причина за често срещаните забавяния
на стр. 4
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винаги е бил изтъкван недостатъчният
капацитет на Агенцията. Без да отричам, че в някои отношения подобни заключения не са лишени от основание,
все пак ще отбележа, че за навременното произнасяне на контролния орган
би следвало да се създадат достатъчно
предпоставки още преди да стартира
контрола. И това да стане не само под
формата на осигурено финансиране и
щатни бройки, което вече бе направено с новия Устройствен правилник на
АОП, но и посредством разписани в
нормативната уредба достатъчно процедурни гаранции за това.
А във вече действащите нови правила тези гаранции като че ли отново
са твърде недостатъчни. Като потвърждение идва фактът, че според предвиденото в ППЗОП, АОП трябва да изготви
своите становища за законосъобразност в рамките на 14 дни за първия етап
на контрола и 10 дни за втория етап.
Това са сроковете за проверка и изготвяне на становище за законосъобразност при контрола чрез случаен избор.
Към тях неминуемо ще се добавят поне
още 3 работни дни, в които ще става
ясно дали процедурата ще бъде обект
контрол и още 3 дни, в които до АОП
трябва да се изпратят и самите документи за контрола (арг. чл. 121, ал. 4 и
чл. 122, ал. 1 от ППЗОП). Казано с други думи, предвид задължението на възложителите по чл. 26, ал. 2 от ППЗОП,
на практика във всички процедури за
възлагане на обществени поръчки ще
трябва да бъдат добавени допълнителни 20 дни и то още преди самите процедури да са стартирали. Равносметката
показва, че всички процедури ще трябва да „чакат на опашката” за предварителен контрол и реално да се забавят,
а едва незначителен процент от същите
ще бъдат проверени4.
Не по-розова е и ситуацията за останалите видове външен предварителен
контрол, извършван от АОП. За тях в
ППЗОП бяха фиксирани едни доста
продължителни срокове за издаване на
становищата за законосъобразност от
30 календарни дни. Според някои експерти подобен срок на практика няма
аналог в рамките на сходни функции
по предоставяне на увереност, които се
практикуват в други държави-членки
на ЕС.
На практика горното означава, че
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Въз основа на данните от минали години,
очакванията ми са процентно от всички
процедури предварителен контрол на случаен
принцип до края на годината да преминат не
повече от 3% от процедурите.

АОП официално ще се произнесе цял
месец след изпращане на документите
– срок, приеман за пределен дори при
обжалването, който при предварителния контрол изглежда неприемливо
дълъг (за сравнение срокът за обжалване пред КЗК на националните процедури е 15-дневен). Горният факт рязко
контрастира с обстоятелствата, че процедурите на договаряне на основание
чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП и изменението
на договори за обществена поръчка на
основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП
винаги са свързани с необходимостта
от неотложно и спешно възлагане. На
практика този срок означава, че едва
ли ще има възложител, който да има
дори възможността да изчака посочения срок. Т.е. ще наблюдаваме за съжаление често срещаната ситуация, в
която възложителят провежда договарянето или е сключил анекса за промяна, изпълнил е договора и чак тогава
получава становище за „предварителен” контрол заедно с бонус – сигнал
до Агенцията за държавна финансова
инспекция. Предвид обстоятелството,
че определено не считам този „резултат” за част от един смислен предварителен контрол, определено вярвам,
че само с промяна на сроковете за контрола, и тяхното спазване разбира се,
този контрол може да бъде реализиран
ефикасно.
Освен това не бива да забравяме,
че ако законосъобразното прилагане
на правното основание не е безспорно
доказано при извършването на контрола по чл. 233 – 235 от ЗОП, АОП
е задължена също така да уведомява
органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП. В
такава хипотеза контролните органи
тепърва ще установяват законосъо-

бразността на действията на възложителите. С други думи, освен че
ще води до забавяне на възлагането,
предвид утвърдилата се като практика
липса на категоричност на становищата на АОП контролът не само няма да
дава разумна увереност на възложителите относно законосъобразността на
техните действия, но до голяма степен
ще обезсмисля резултатите от него и
предназначението му като цяло.
Всички споменати специфики сочат едно – че така, както са разписани сега, правилата ще доведат до
необосновано забавяне при приключване на посочените процедури на договаряне. А това е така и защото при
всички случаи възложителите няма да
предприемат никакви действия преди
получаване на становището за законосъобразност, изготвено от АОП по
осъществения от Агенцията контрол.
А какво да кажем за ефективността
на възлагането, при която ползите от
всички форми на предварителен контрол все по-трудно балансират по-високия обем разходи за възложителите
във връзка с регистрацията в ССИ и
кореспонденцията с АОП, респективно с посочените по-горе забавяния
в процедурите. Заключения, които
предполагам ще се съгласите, едва
ли кореспондират с целите на новото
общностно и национално законодателство, респективно със заявките за
по-гладко разходване на средствата от
фондовете на ЕС през втория програмен период.
Продължението на статията и
препоръките на автора за оптимизиране на системата за предварителен
контрол очаквайте в следващия брой.
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Необходима е работеща връзка
между институциите и хората
Интервю с г-н Николай Мелемов, кмет на община Смолян
ват да се натрупват за всички обекти.
Подобен е казусът и с проектирането.
Не е логично проектиране на сграда и
такова на тръбопровод или технологичен проект за кухня да се кумулират и
възлагат в условията на натрупване.
При това положение възложителите се
оказват в положение, при което трябва
да обявяват открита процедура за проекта за 2-3 хил. лв.
Друг основен проблем, който срещаме в община Смолян, е с административния капацитет. В малките
населени места е все по-трудно да се
открият специалисти, които да работят по ЗОП. Тук имам предвид не само
юристи, но и инженери, технолози,
икономисти, счетоводители и т.н.

Николай Мелемов

Г-н Мелемов, практиката е показала, че обществените поръчки могат да поставят пред изпитание всеки възложител. Какви
предизвикателства при възлагането срещате в община Смолян?
Предизвикателствата са много и
различни. Аз лично се надявам, че
новият ЗОП ще намали проблемите
и заплетените казуси, което ще разберем във времето. Ето някои често
срещани проблеми при нас. Въпреки
определено положителната промяна в
разпоредбите относно строителството,
а именно допускането на възлагане по
отделно на отделните обекти, все още
стои същият въпрос по отношение на
надзорите. В един момент възложителят може да се окаже в позиция да е
възложил 3-4 поръчки за строителство
и да е избрал изпълнител, а да трябва
да възлага надзор с открита процедура, което автоматично стопира целия
процес. Тук мисля, че още има какво
да се работи. Решихме нещата за посложните и по-високи като стойност
процедури, а надзорите, които ги следват, като логика и процедурно оста-

Какво според Вас може и трябва
да се направи, за да бъде работата на възложителите по ЗОП поефективна?
По-добро взаимодействие с Управляващите органи на Оперативните
програми, АОП и всички проверяващи
институции. Всеки възложител иска да
има максимално добра, качествена и в
срок свършена работа. Трудно е обаче
да се работи в условия на постоянно
променящи се правила. Това, което
си възложил днес по всички правила,
утре вече е нарушение според някой.
Не могат да се прилагат норми със задно действие. Надявам се, че във времето наистина ще се утвърдят видове
процедури, които да се възприемат
нормално от проверяващите органи.
Но в същото време изразявам и надежда да не отнемат на възложителя
възможността за оперативна самостоятелност и търсене на оптимално
качество, срок, цена и т.н. Също така
смятам, че трябва да има повече яснота при съгласуването на процедурите.
Не е редно да се съгласува задание на
едно място, процедура на друго и накрая финансовата корекция пак да е
за сметка на общината. Знам, че вече
тези неща са по-уредени, но пак сред
колегите преобладава убеждението,
че каквато и процедура да направиш и

да спазиш всички правила в момента,
винаги на един следващ етап може да
получиш наказание или да се установи
нередност.
През годините много е казано и
изписано за правилата при поръчките и тяхното прилагане.
Кои според Вас са другите области, където има възможности
за оптимизиране на публичното
управление, така че то да постига по-успешно целите на обществото?
По мое мнение е много важно да
има ясна и работеща връзка с хората.
Не искам да звучи като клише, но ние
в община Смолян реализирахме много
проекти, които бяха поискани от хората. Важно е да се правят най-нужните
неща не за управляващите, а за населението. В тази връзка смятам, че и
в Оперативните програми, и в националните такива трябва да има възможност за разместване на приоритета във
възможен порядък. Ето един пример.
Изграждаме парк по ОПРР и има изискване цялата подземна инфраструктура да е завършена. Разбирам логиката
на това изискване, но защо да не заложим критерий – изграждане на подземна инфраструктура за не повече от
10 % от стойността на проекта. Да допуснем завършването, свързването на
една малка част от подземната инфраструктура, а не да спираме целия проект. Или пък допустимост само на водопровод или само на канал. Нека ако
приоритетът е канал и така или иначе
ще копаем, да има разумна възможност
да се положи там където е най-належащо водопровод, и обратното. С тези
примери и с казаното по-горе искам да
акцентирам на това, че финансирането
и управлението трябва да са насочени
на сто процента към хората. На нас ни
е много трудно да обясняваме, че правим нещо, което е не толкова належащо, само защото за него има средства.
Нека успеем с минимум средства да
задоволим максимум потребности на
нашите съграждани!
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„На добър час!“ за професионалното
сдружение на администрацията в Темида
Много пожелания „На добър
час!“ от висши магистрати, адвокати и юридическото съсловие получи новосъздаденото
Сдружението на администрацията в органите на съдебната
власт. То бе официално представено в зала „Тържествена“
на Съдебната палата.
Председател на новата организация е г-н Александър Николов – главен секретар на Върховния административен съд
(интервю с него публикувахме в първия
брой на в-к „Възложителъ”). При представянето на сдружението г-н Николов
запозна гостите в залата с основните
цели на организацията – да защитава
интересите на своите членове, да спомага за професионалната им реализация
и повишаване на квалификацията им и
да допринася за престижа на съдебната
система като цяло.
Успех на новата организация пожела
председателят на Върховния административен съд Георги Колев. Той даде
висока оценка на професионализма на
съдебните служители и насърчи Сдружението да работи в тяхна защита и за
усъвършенстването им.
Зам.-главният прокурор Мария
Шишкова, която бе сред уважилите събитието официални гости, изрази убеждение, че укрепването и утвърждава-

нето на авторитета на съдебната власт
не може да бъде постигнато без такива
организации, каквато е САОСВ. Диана
Ковачева, зам.-омбудсман, окачестви
работата на съдебните служители като
тежка и отговорна. Тя приветства целта
на Сдружението да участва в съдебната реформа заедно с магистратите. Директорът на Националния институт на
правосъдието Миглена Тачева определи САОСВ като естествен партньор на
НИП. По думите й съдебният служител
е ключов фактор в органите на съдебната власт. Взаимодействието между НИП
и СОАСВ вече е факт, увери г-жа Тачева
и посочи конкретен пример за това.
Председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова подчерта
изключителната важност на служителите за нормалното протичане на съдебните процеси. Изпълнителната власт беше

представена от зам.-министъра
на правосъдието Деница Митрова, която също възложи големи надежди на новосформираната организация.
От името на Съюза на юристите в България и Съюза на
съдиите в България успех на
САОСВ пожела съдията от ВАС
Николай Гунчев. Готовност за
сътрудничество с новото сдружение изрази и председателят
на Българската съдийска асоциация Богдана Желявска.
В поздравителен адрес представляващият ВСС Димитър Узунов пожела
на Сдружението да обедини творческия
потенциал и градивната енергия на съдебните служители и да се превърне в
партньор на ВСС при осъществяване на
съдебната реформа.
Поздравителни адреси до Сдружението се получиха също от административни ръководители на органи на съдебната власт и декани на юридическите
факултети в страната.
„На добър час!” на колегите пожелаваме и ние от НСЕОП. Убедено вярваме,
че двете сдружения ще си сътрудничат
активно както за постигане на своите
цели и задачи, така и в името на ефективното публично управление и защитата на обществения интерес.
Източници: САОСВ, defakto.bg

Предложение на „зоп плюс“ за консултантска
услуга „специализирани обучения по обществени
поръчки за технически експерти на възложители“
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 изисква 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 оптимални в своята работа техническите специалисти също имат нужда от знания и

умения за обществените поръчки.
Затова все повече възложители се
убеждават, че само с удовлетворяването на тази потребност посредством качествени обучения, може
да се осигури пълна ефективност
на поръчките 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 технически експерти, която нарекохме „ОПТеКс“.
Повече за услугата на zopplus.com.
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ПОКАНА
„ЗОП ПЛЮС“ ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА
НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР
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 придобиват 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 специалисти. 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 цялата страна. Потапяйки се в спокойствието на красивата
природа край град Правец, ще споделим знания и работещи
решения при възлагането и изпълнението на договори с публични 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 участници в системата на обществените поръчки.
Присъедините се и Вие!
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;

ПРОВЕРЕНИ СЪВЕТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

гр. Правец
26 – 28 април 2017 г.
 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 административнонаказателни 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.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

 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 законосъобразна методика за оценка (с примери);

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

ОЧАКВАМЕ ВИ!

8

Наближава крайният срок за обобщената
информация за поръчките на ниска стойност
С напредване на текущия
месец наближава крайният
срок за изпълнение на задължението на възложителите по
ЗОП да изпращат справка за
поръчките на ниска стойност.
В тази връзка напомняме, че
съгласно чл. 230, ал. 1, т. 7 и
ал. 4 от ЗОП, възложителите са длъжни да уведомяват
Агенцията по обществени
поръчки относно всички разходвани средства за обществени поръчки на стойност по
чл. 20, ал. 3, 4, 6 и 7 от закона,
като до 31 март всяка година,
следваща отчетната, изпратят
обобщена информация по образец.
Видно от цитираните погоре разпоредби, обобщената информация следва да
включва данни за поръчки,
възложени по реда на глава
26 (чрез събиране на оферти
с обява или покана до определени лица) и такива, възложени директно на основание чл.
20, ал. 4 от ЗОП (тези на найниска стойност). Във връзка с
отправяни към нас въпроси,
обръщаме внимание, че до-

колкото разходите, отчетени
само с първични платежни
документи (тези по чл. 20, ал.
5 от ЗОП) са частен случай на
директно възложените поръчки по чл. 20, ал. 4 от закона, то
данните за тези разходи също
следва да бъдат включени в
справката по чл. 230, ал. 4 от
ЗОП. Потвърждение за това е
и самата разпоредба на чл. 20,
ал. 5, в която се препраща към
чл. 20, ал. 4, т. 2 и 3, т.е. към
директно възложените поръчки за доставки и услуги.
Що се отнася до друг често поставян въпрос – този
дали в информацията следва
да се включват изплатените
суми на участвали в оцени-

телни комисии външни експерти, доколкото посочените
сделки попадат в предметния
обхват на Закона за обществените поръчки (тъй като по
същество са предоставяне на
консултантски услуги, които
са услуги по смисъла на чл. 3,
ал. 1, т. 3 от ЗОП и не са обект
на специално изключение), в
обобщената информация, изпращана до 31 март, следва да
се включват и възнагражденията по такива граждански
договори. Аналогично, в обобщената информация следва
да се включат и сумите, платени по договори за доставка за
вода и електрическа енергия.
Във връзка с въпросната
обобщена информация, ще
подчертаем, че предвид промените в законодателството по обществени поръчки,
реализирани с приемането на новия ЗОП (в сила от
15.04.2016 г.), в обобщената
информация, която възложителите са длъжни да изпратят до 31.03.2017 г., следва да
бъдат посочени както разходите по договори, сключени

след събиране на публични
покани по ЗОП /отм./, реализирани след поръчки, възложени между 01.01.2016 г.
и 14.04.2016 г., така и всички
разходи по глава 26 за поръчки, възложени през периода
15.04-31.12.2016 г.
В заключение ще напомним и това, че информацията по 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП
се изпраща чрез директно
въвеждане от упълномощен
потребител с използване на
електронен подпис (арг. чл.
17, ал. 1 от ППЗОП) и подлежи на публикуване в Регистъра на обществените поръчки (арг. чл. 13, ал. 1, т. 2 от
ППЗОП). В тази връзка, възложителите и експертите по
обществени поръчки следва
да имат предвид, че АОП не
приема и прави отказ за вписване в РОП на информации,
които се изпращат по начин,
различен от указания в чл. 17,
ал. 1 от ППЗОП (т.е. отказ ще
е налице и при изпращане по
мейл на подписан с електронен подпис файл).
Източник: ЗОП ПЛЮС

СЪВЕТ ПО ПОРЪЧКА
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 нарастващото 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, утвърдила 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.

Вие питате, експертите отговарят!
Адрес: 1309 София, Столична община,
Район Възраждане,
ул. „Алдомировска“ № 138, Офис 11
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