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Критерият „най-ниска цена“
има негативен ефект
върху цялата икономика
Специално интервю на инж. Николай Станков,
председател на УС на Камарата на строителите в България
Инж. Николай Станков е роден на 7
март 1965 г. в София. Възпитаник е на
Математическата гимназия. Завършва
Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалност „Геодезия” през 1990 г. Има редица квалификации в областта на строителството,
специализирал е в Германия, Япония,
САЩ. От 1994 г. е управител на ТД
„Мрамороид – 1” ЕООД. Инж. Станков
е бил председател на КСБ – ОП София,
и зам.-председател на УС на КСБ, а от
края на 2016 г. е председател на Управителния съвет на КСБ.
Инж. Станков, към края на първото тримесечие на 2017 г. какво е
състоянието на строителния сектор у нас?
За съжаление след практически нулевата по отношение на обществените
поръчки 2016 г., и началото на 2017 г. не
дава индикации за ръст в строителния
сектор. По предварителни данни през
януари 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен
въз основа на сезонно изгладени данни,
е с 0.6% под равнището от предходния
месец. Календарно изгладените данни
показват намаление от 10.3% на строителната продукция през януари 2017 г.
в сравнение със същия месец на 2016
година.
На годишна база понижението на

Инж. Николай Станков
строителната продукция през януари
2017 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя предимно от
отрицателния темп при гражданското/
инженерното строителство, където спадът е с 13.5%.*
Добрата новина е, че пазарът на недвижимите имоти се раздвижи, започнаха много нови проекти в сферата на
сградното строителство. Но на фона
* Данните за януари 2017 г. са предварителни.

на целия строителен сектор това е малък дял. В голямата си част проектите,
изпълнявани от бранша, получават финансиране през кохезионната политика
на ЕС.
Очакванията на строителния сектор
са след сформиране на правителството
да бъде даден бърз старт на процедурите
по обществените поръчки по оперативните програми.
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Не е тайна, че основен повод за оптимизъм в сектора на строителството тази година са публичните
проекти, реализирани със средства
от фондовете на ЕС. В тази връзка споделяте ли мнението, че българските строители са зависими
от обществени поръчки, най-вече
финансирани чрез европроекти, или
това просто са настоящите реалности в българската икономика?
Безспорен факт, който се наблюдава
през последните години, е, че частните
инвестиции в сектора са малко като брой
и обем и браншът разчита приблизително на 80% на обществените поръчки и то
основно по европейските програми. Програмният период 2014 – 2020 г. обаче вече
е в средата си, а за всички е ясно, че след
2020 г. кохезионната политика вече няма
да е във вида, в който я познаваме. КСБ
е организация, която винаги се е стремяла да гледа в перспектива и да подготвя
бранша за бъдещите предизвикателства.
Ето защо възможностите, които предоставят финансовите инструменти на ЕС, както и световните добри практики за ПЧП
са сред темите, които са включени и ще са
водещи в дневния ред на организацията.
Къде по Вашите наблюдения са найсериозните слабости в текстовете
на ЗОП и възлаганите обществени
поръчки за строителство и как могат да бъдат преодолени те?
Първо бих искал да отбележа като успех приемането на изцяло нов ЗОП, който
да е съобразен с европейските директиви
в сферата. По време на подготовката на
закона КСБ работи много конструктивно
с екипа на вицепремиера Томислав Дончев, ние дадохме своите предложения,
които да залегнат в новия ЗОП, и част от
тях бяха включени в него. Като най-голям проблем, който остана, бих определил критерия „най-ниска цена”. Той е в
основата на декапитализацията на строителните фирми и изтичането на кадри от

България. Най-ниската цена има негативен ефект върху цялата икономика. Ще
продължим нашата борба използването
на този критерий да бъде сведено до минимум. Това ще помогне и за ограничаване на дъмпинга в бранша.
Вторият проблем е, че все още редица
възложители проявяват „творчество“ при
определяне на критериите в търговете,
често срещани са заложени дискриминационни условия и необосновано завишени изисквания. КСБ изготвя ежемесечен
мониторинг на обществените поръчки, в
който се посочват констатираните нередности и нарушения. Наблюдават се и случаи, в които въпреки изричните разпоредби на закона обществени поръчки за
строителство се възлагат на фирми, които
не са регистрирани в ЦПРС.
Считате ли, че вече утвърдените
стандартизирани тръжни документации и проекти на договори,
които КСБ отдавна сочеше като
необходими, наистина ще допринесат за повишаване на качеството
на възлагане и изпълнение на договори за обществени поръчки за строителство, и ако да – как?
Наш успех е, че съвместно с експерти на МОСВ подготвихме пакет от стандартизирани документи за строителство
и инженеринг за търговете по „ОПОС
2014 – 2020”. Договорите са съставени
на основата на международни стандарти,
като правилата на ФИДИК – „Жълта” и
„Червена книга”. Работната група подготви и ценови таблици за ВиК мрежи,
за проектиране и изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води, изисквания за възложителя при инженеринг,
проектиране и строителство, методика за
определяне на комплексната оценка на
офертата, технически приложения към
офертата, технически спецификации.
Този пилотен проект може да послужи за база за изготвяне на подобни документи по другите оперативни програми.
Той е част от основните политики на КСБ
за изготвяне на стандартизирани доку-

менти в строителството. Надяваме се по
този начин обществените поръчки да станат по-прозрачни, а субективният фактор
да бъде редуциран. Това е и стъпка към
електронизацията на обществените поръчки, каквато е европейската тенденция.
Програмата за енергийна ефективност се превърна в значим фактор
за пазарната динамика в сектора на
строителството. Тя се дава и като
пример за публични политики за
устойчиво развитие. Въпреки това
Вие като специалист считате ли,
че т.нар. изолиране на сградите наистина е природосъобразна и свързана с ползи за здравето на хората
строителна практика (най-вече с
оглед използваните синтетични
материали и отражението върху
микроклимата в сградите)?
Ние приветстваме решението на 43тото НС и благодарим на всички парламентарно представени партии, че се
обединиха около необходимостта от продължаване на Националната програма за
енергийна ефективност. Освен че дава
работа на много малки и средни фирми
в строителния сектор, тя доказа своя сериозен икономически и социален ефект,
генерира потребление в редица области
и икономически растеж. Обновените жилища водят до икономия на разходите.
Считам, че обновяването на българските
домове води до намаляване на енергопотреблението и по този начин постига
сериозен екологичен ефект. Санирането
подобрява микроклимата в сградите, а по
отношение на използваните материали ˗
те са сертифицирани по съответния ред.
За финал, какво ще пожелаете на
българските възложители на обществени поръчки?
Предстои масово възлагане на обществени поръчки по европейски проекти ˗ за около 2,5 млрд. лв. Част от търговете вече са проведени, основно по
„Региони в растеж” – за около 1.5 млрд.
лв., предстоят процедури за местна инфраструктура по земеделската програма,
стартират и проектите по „Околна среда”. Браншът е натрупал сериозен опит,
българският строител е показал своите
възможности чрез реализираните сложни инфраструктурни обекти, в сектора на
сградното строителство, в големите енергийни обекти.
Пожелавам на българските възложители на обществени поръчки да залагат
в търговете ясни и обективни критерии,
които да гарантират честна конкуренция
и равнопоставеност на участниците, да
спазват правилата за прозрачност и да
разплащат коректно и в срок извършените от фирмите дейности.
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Несъвършенствата в действащия ЗОП
една година след неговото влизане в сила

Ивайло Стоянов,
гл. секретар на НСЕОП
Годишнините обикновено са време
за обобщение и равносметка. Тази закономерност смятам важи в пълна сила за
законодателството в областта на обществените поръчки една година след влизане
в сила на новия закон и правилника за неговото прилагане.
Поне според моето лично експертно
мнение, рекапитулацията от едногодишното прилагане на новите ЗОП И ППЗОП
за съжаление не дава много поводи за радост и удовлетворение. Както предполагам ще се съгласят повечето колеги, през
тези отминали дванадесет месеца краткият период на ентусиазъм и надежда, че
новите правила чувствително ще облекчат участници и възложители, бързо премина и беше заменен от сурова реалност
на правна несигурност, противоречиви
становища и множество неясноти при
тълкуване и прилагане на нововъведените разпоредби. В следващия текст ще
се опитам да изложа фактите, които ми
дават основание да защитавам такава не
толкова мрачна, колкото болезнено реалистична позиция.
Проблемните моменти
Предвид големите мащаби на нормативната реформа, дошли и в следствие
на транспонирането на последното поколение европейски директиви, правилата
на новия ЗОП определено предизвикваха стрес в Системата на обществените
поръчки в България. Макар и очакван,
по всеобщо мнение този стрес надмина
здравословните нива, съпътстващи всяка
адаптация към промени в правната среда,

и породи обезкуражаващо много дискусионни моменти и въпроси без еднозначен отговор.
Според мен, ако трябва да направим
обобщение на многобройните и доволно
разнородни „тесни места”, идентифицирани в нормативната уредба през първата
година от действието на актуалните ЗОП
и ППЗОП, то бихме могли да групираме
възникналите проблеми в следните три
основни групи:
– Правна неопределеност относно
процеса по прогнозиране и планиране на
обществените поръчки и недопускане на
разделяне;
– Трудности и неясноти при попълване и проверка на ЕЕДОП;
– Противоречия между закона и правилника за прилагането му.
Без да се впускам в коментари на
всички установени в практиката слабости на сега действащите правила, което
ще се съгласите би било доста амбициозна и обемна задача, тук ще се спра на
някои от считаните от мен за най-проблематични моменти в закона и правилника.
ЕЕДОП и
неспазените обещания
за облекчаване
на правилата
Още в началото на материала споменах, че в основата на нормативната ре-

форма в сектора бе приемането на нови
директиви по обществени поръчки.
Едно от основните обещания, с които
дойдоха тези директиви, бе за опростяване на правилата, намаляване на административната тежест и облекчаване
достъпа до процедурите на малките и
средни предприятия.
В потвърждение на горното, в съображение 84 от преамбюла на Директива 2014/24/ЕС изрично се отбелязва, че много икономически оператори
и особено МСП откриват, че сериозна
пречка за тяхното участие в обществени
поръчки представляват административните затруднения, произтичащи от необходимостта да представят значителен
брой сертификати или други документи,
свързани с критериите за изключване и
подбор. За справяне с така очертаното
предизвикателство европейският законодател предложи на пръв поглед високо
ефективно решение. Това решение също
бе представено още в преамбюла на новата директива за обществени поръчки,
където бе посочено, че ограничаването
на прекомерните изисквания – например като се използва единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), състоящ се от актуализирана
лична декларация – би могло да доведе
до значително опростяване, което е от
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полза както за възлагащите органи, така
и за икономическите оператори.
Така чрез разпоредбите на Директива
2014/24/ЕС се възприе единен европейски подход, съгласно който на ниво ЕС
всички участници в процедурите декларират съответствието си с изискванията
за лично състояние и критериите за подбор в ЕЕДОП. Идеята на европейския
законодател бе да се опрости процеса на
участие в процедурите и така да се засили конкуренцията.
До какво обаче доведоха тези добри
нормативни намерения на родна почва?
Една година след влизане в сила на новия
ЗОП, в който бяха въведени правилата
относно ЕЕДОП, резултатите от практи-

ката показват парадоксалната ситуация,
че в България използването на единния
документ доведе не до облекчаване, а до
затрудняване на процеса по възлагане на
обществени поръчки. Това затрудняване
е налице както при участниците, които
не знаят кои лица са длъжни да попълнят
документа и какъв е законосъобразният
начин да се направи това, така и при членовете на оценителните комисии, които
прилагат разнообразни методи за проверка, интерпретирайки законовите изисквания по разнопосочни и често противоречащи си начини.
Причините за този значим проблем са
комплексни, но като най-съществена сред
тях бих посочил липсата на методическо
указание на Агенция по обществени поръчки, което да предостави ясно и недвусмислено дефиниране на ангажиментите
на участниците, респективно на помощния орган на възложителя, по изготвяне и
проверка на ЕЕДОП.

Загубени в превода
Във връзка с използването на ЕЕДОП,
като много проблематичен бих определил
и един пропуск, за който ние от НСЕОП
сигнализирахме още на етапа на транспониране на европейското законодателство.
Става въпрос за липсата на синхронизиране на терминологията, използвана
в ЗОП и ППЗОП, от една страна и тази
в европейските директиви, от друга. И
докато през годините този съществен порок на законодателния процес сякаш не
беше толкова „виден”, то с приемане на
пряко приложимите изисквания на регламентите на ЕК за образеца на ЕЕДОП и
другите стандартни формуляри1, както и
предвид очакваните серия от европейски
регламенти, касаещи ключови етапи от

възлагателния процес, проблемът вече
стана доста сериозен. По мое мнение,
като единствено възможно решение на
очертания проблем може да се посочи
една цялостна ревизия на „новия” ЗОП.
Фантомните „трети лица”
Отново с ЕЕДОП е свързан и друг
от сериозните проблеми, които възникнаха с приемането на новия ЗОП – този
с третите лица, с чиито капацитет участниците могат да доказват съответствието си с критериите за подбор. В резултат
на изказани в публичното пространство
колкото категорични, толкова и правно
неиздържани и недалновидни експертни
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от
5 януари 2016 година за установяване на стандартния
образец за единния европейски документ за обществени поръчки и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986
на Комисията от 11 ноември 2015 година за установяване на стандартните формуляри за публикуването на
обявления в областта на обществените поръчки и за
отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) No 842/2011
(бел. авт.)

1

мнения, се стигна до това, че за меродавно започна да си приема становището, че
едва ли не всяко физическо лице, което не
е на трудов или „еквивалентен“ договор в
организацията на участника, следва да се
третира като „трето лице” и за него да се
представя отделен ЕЕДОП2. Тези необосновани и не особено отговорни според
мен указания доведоха не просто до правна несигурност, а до невиждан хаос. Макар и наглед твърде силна, само тази дума
мисля може да опише ситуацията, в която комисиите на възложителя „изискват”
предоставяне на „актуална информация”
за местоработата на ключовите експерти
и „задължават” участниците да декларират използването на чужд капацитет.
Препратки към нищото
При създаването на новия ЗОП като
характерна особеност се очерта възприетият подход по множество ключови текстове законът да препраща към правилника за неговото прилагане. Експертите
от практиката все някак щяха да преглътнат тази обременяваща правна техника,
ако заедно с безкрайното прелистване тя
бе довела до поне малко яснота при детайлизирането на правилата. Това обаче
по-скоро не се случи, като в почти всички
случаи, при които за уредбата на ключови
моменти от правилата ЗОП препращаше
към правилника, това се оказа съпроводено от технически неточности, непълни и
крайно неясни нормативни текстове.
За да бъда по-конкретен ще посоча, че
разпоредби като тези на чл. 273 и чл. 33,
ал. 1 от ППЗОП очевидно не кореспондират с приложимите разпоредби на закона.
Освен това, те не само че не впечатляват с
прецизност на правната техника, но и по
никакъв начин не подпомагат възлагателния процес (нито чрез конкретни задължения, нито чрез изрични забрани).
Като оставим настрана, че от формална гледна точка разпоредбата на чл. 33,
ал. 1 от ППЗОП4 звучи като забрана да
2
Съгласно разяснение на АОП в отговор на запитване
от лице, заинтересовано от участие в процедурата за
централизираната електронна система за възлагане на
поръчки, от Агенцията посочват, че основен критерий
за определяне на това дали дадено лице е включено в
структурата на участника (и според АОП притежава
качеството “трето лице” – бел. ред.) е наличието на
нормативно регламентирани отношения между лицето
и участника – трудов или еквивалентен на него договор. (Източник: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/
proceduri/2016/CAIS/Raziasnenie_13_09_2016.pdf)
3
Съгласно чл. 27 от ППЗОП, към датата на решението за откриване на процедура или на публикуване на
обява възложителят обобщава всички идентични или
сходни потребности, които са му известни, с оглед на
правилното определяне на реда за тяхното възлагане.
4
Съгласно чл. 33, ал. 1 от ППЗОП, възложителите могат
да изискват представяне на планове, графици и други
документи, свързани с организацията на изпълнение на
дейностите, доколкото представят изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на
възложителя. Пълнотата и начинът на представяне на
информацията в документите не може да се използва
като показател за оценка на офертите.
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наименоваме показателя си за оценка например „пълнота и начин на представяне
на информацията в офертата”, то намирам за силно притеснителна самата идея
да въведеш допълнителни изисквания
към показателите за оценка, които сами
по себе си са детайлизирани като принципни изисквания в съображения 89 – 99
и чл. 67 от Директива 2014/24/ЕС и като
нормативна конкретика в чл. 70 от ЗОП.
Идея, която освен че не блести със своята
логика и правна техника, предвид неяснотата си е много вероятно да доведе до
множество различни тълкувания, съответно да стане основание за налагане на
финансови корекции и то в случай, когато
самата методика не противоречи на нито
едно принципно или законово изискване.
Като друга проблематична „кореспонденция” между норми на закона и
правилника мога да посоча тази на чл.
21, ал. 8 и ал. 16 от ЗОП и чл. 27 от
ППЗОП. Чрез тях от една страна се въведе не алтернативно допуснатия в самата директива период за прогнозиране от
последната финансова година (виж. чл. 5
от Директива 2014/24/ЕС), а несъответния на възприетия в националното законодателство в областта на финансовото
управление и бюджетирането период на
планиране от „предходните 12 месеца”.
Това допустимо по директивата изискване се отнася най-вече за други бюджетни системи, основани на т.нар. проектно
бюджетиране, които не кореспондират с
националното ни законодателство в областта. По този начин се създаде високо
ниво на несигурност относно определяне на периода на прогнозиране и вземане предвид на идентични или сходни

предмети на обществени поръчки.
Що се отнася до вече споменатия погоре чл. 27 от ППЗОП, мога да кажа, че
играта на думи с понятието „идентични или сходни потребности е до такава
степен лишена от правно съдържание
и смисъл, че оставя огромно поле за
произволно тълкуване и от страна на
контролните органи,
и от страна на финансиращите институции. При това положение не е далеч
от мисълта, че е напълно възможно да
се стигне до лавинообразно „констатиране” на разделяне
на потребности и
заобикаляне прилагането на закона. А
до този и очертаните по-горе проблеми едва ли щеше да
се стигне, ако още
в
законодателния
процес
участваха
повече специалисти с практически възлагателен опит и експертни познания, в
т.ч. представители на възложители и на
професионалната общност.
Заключение
С надеждата да съм лош пророк, според мен едногодишната равносметка вече
достатъчно ясно показва, че е необходима
спешна и достатъчно адекватна ревизия

на „новоприетия” закон и правилника.
Намирам, че само такава ревизия може
да изчисти множеството несъответствия,
част от които с високо ниво на увереност можем да заявим, че ще доведат до
налагане на финансови корекции и ангажиране на административно-наказателна
отговорност (напр. за незаконосъобразно разделяне на обществени поръчки).
А тези неблагоприятни последици биха
възникнали без реално да са извършени
нарушения, а само въз основа на съществената неопределеност на нормативната
уредба и липсата на яснота относно законосъобразния подход, напр. при планиране на дейностите и недопускане на разделяне или при изготвяне на показателите
за оценка.
За да завърша тази равносметка с малко повече оптимизъм, бих искал да кажа,
че въпреки правния хаос, пораждан от
някои от нормативните текстове, експертите по обществени поръчки, очевидно
свикнали през годините на несъвършенството на нормативната уредба, съумяват
чрез високо ниво на професионализъм да
осигуряват функционирането на системата. Мисля, че именно благодарение на
професионализма на експертите, независимо дали тези, които изготвят офертите

на участниците или тези, които подпомагат процеса от страната на възложителите, изминалата една година след влизане
в сила на изцяло новото законодателство
премина без съществени тежки натоварвания и същински сътресения в системата на поръчките. Факт, който ми дава достатъчно основание да се гордея с всеки
един от колегите, работещи по материята
на възлагане на обществени поръчки в
България.
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Превантивно за контрола

Предизвикателства и възможни решения при предварителния контрол
на процедури за възлагане на обществени поръчки (продължение)
Препоръки относно
предварителния контрол
Предвид изложеното и с пълната яснота, че предварителният контрол тепърва ще бъде оценяван, ще си позволя да
отправя няколко препоръки, които могат
да се реализират чрез една промяна на
ППЗОП. Правя го въз основа на опита от
участието ми в процеса на предварителен
контрол, започнал в далечната 2008 г. и отчитайки резултатите и трудностите, с които се сблъска тази така сполучлива иначе
форма на консултантски ангажимент по
увереност, предоставяна от националния
орган по методология. При съобразяване
с казаното, общите ми препоръки относно
контрола са както следва:
1. Намаляване на срока за осъществяване на предварителен контрол чрез случаен избор.
2. Фиксиране на конкретен обхват на
процедурите, подлежащи на предварителен контрол, с оглед планирането им, както и отчитайки важността на наличното
европейско финансиране.
3. Отпадане на проверката на техническите спецификации, докато не бъде разписан механизъм за осигуряване на професионална компетентност в тази връзка.
Това ще допринесе в значителна степен за
по-голямата оперативност и бързина на
предварителния контрол.
Казаното за техническите спецификации е особено актуално в контекста на
т.н. мониторинг, извършван от АОП. При
него продължава да озадачава фактът, че
възложителите получават становище на
етап, на който е обективно невъзможно
да предприемат коригиращи действия и
единствено могат да прекратят поръчката
или да „преглътнат” констатациите и да
рискуват да продължат процедурата.
Към момента резултатите от въпросния мониторинг показват, че не е налице
капацитет относно извършване на пълноценна и професионална проверка на техническите спецификации по същество. С
други думи, липсва възможност за извеждане на мотивирано становище за незаконосъобразност на текстове от техническата спецификация, които сами по себе си
реално да водят до облагодетелстване или
елиминиране на определени лица или продукти от процедурата.
По отношение статута на АОП като
специализирано звено за осъществяване
на предварителен контрол, то определено
считам, че към момента същото е обособено на адекватно административно ниво
в йерархията на държавните органи, както
и че притежава необходимия капацитет за

реализиране на нововъзникналите задачи
и отговорности и по отношение на новата
правна рамка, а и във връзка с новите контролни дейности.
Приемайки позицията относно определяне на АОП за специализирана институция за предварителен контрол на обществените поръчки за консенсусна, препоръчвам на отговорните фактори и ръководството на Агенцията следните според мен
необходими и спешни мерки по отношение цялостното управление на процеса,
конкретизирани в следните действия:
1. Утвърждаване и оповестяване на
вътрешни правила за осъществяване на
предварителния контрол, в т.ч. относно
матрица за идентифициране на потенциални рискове, вътрешните организационни и контролни механизми, осигуряващи
ефикасност, бързина и законосъобразност
на контрола, съдържащи конкретни механизми и отговори на ключовите въпроси:
– Какви са целите на предварителния
контрол?
– Къде да се прилага предварителен
контрол?
– Какви са инструментите за предварителен контрол?
– Как да се измерват резултатите/ефикасността на предварителния контрол?
2. Промени в ППЗОП включващи намаляването на срока за осъществяване на
предварителния контрол на всички основания в рамките на 5 (пет) работни дни.
Предвид собствения ми опит, намирам
подобна промяна не само за напълно реалистична, но за абсолютно необходима
с оглед ефективното функциониране на
предварителния контрол, особено предвид гореизложените аргументи и факти.
3. Незабавно предприемане на конкретни действия по осигуряване на необходимия административен капацитет и
професионална компетентност на органа
за предварителен контрол относно проверката на техническите спецификации. И
то по начин, който да даде сигурност, че
използваните спецификации отговарят на
нормативната уредба и добрите практики
в съответната област, не предоставят необосновано предимство и не са ограничителни. Респективно, че по същите не са
допуснати грешки и несъответствия, които биха изправили възложителя пред невъзможност за изпълнение на поръчката.
4. Разписване на ясни правила за обхвата на предварителния контрол, така че
да не се стига до забавяне на 16000 процедури годишно с около месец (дали това
е малко или много време нека коментират
експертите на участниците и възложителите на обществени поръчки) за да бъдат

реално проверени 260.
5. Осигуряване на категоричност и еднозначност на констатациите за законосъобразност, респективно незаконосъобразност, при стриктно спазване на правилата
на административния процес и принципа
за добра администрация.
6. Категорично и своевременно прекратяване на практиката за предоставяне
на препоръки от рода на „изискването да
се преведе в съответствие със закона” и
предоставяне на конкретни препоръки за
законосъобразност, в т.ч. поемане на отговорност по отношение крайния резултат
от възлагателните действия.
7. Фиксиране на срок за предоставяне
на отговори по конкретни казуси и публикуването им на Интернет страницата на
агенцията с оглед важността на тази функция за обществото като цяло и за възлагащите органи и бизнеса в частност.
8. Промяна на разпоредбите относно
мониторинга на АОП, като се определи
5-дневен срок за осъществяването му, така
че да се даде възможност за вземане на решение, чрез което да се променят констатираните от Агенцията несъответствия.
9. Осигуряване на механизъм за координиране и възприемане на заключенията
на АОП от страна на останалите контролни органи и финансиращи институции,
които въз основа на оперативните си
функции извършват контрол на законосъобразността на възложените обществени
поръчки при изпълнение на договора за
финансиране. И то по начин, позволяващ
еднозначно тълкуване на националните
норми и постигане на правен стабилитет
при действията на възложителите.
Считам, че с навременното и адекватно отразяване на настоящите препоръки
ще избегнем реалната вече опасност предварителният контрол да не дава желаните
ефекти, изразени чрез следните неблагоприятни последствия:
– Сериозно забавяне на процеса на
възлагане, а оттам и на обезпечаването на
нуждите на възлагащите органи;
– Формализиране на контрола и липса
на реална помощ за възложителите, участниците, контролните органи и другите
заинтересовани лица;
– Поставяне под въпрос на реалната
целесъобразност/полза на поръчката;
– Непостигане на заложените резултати и целената ефективност на предварителния контрол;
– Липса на гаранции за бърз и ефективен предварителен контрол и риск от налагане на финансови корекции.
(Продължава в следващия брой)
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ПОКАНА
„ЗОП ПЛЮС“ ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА

ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР

ЕФЕКТИВНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
• ПРАКТИКА • КАЗУСИ • ДИСКУСИИ • ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ

Хотел Санта Марина ****
гр. Созопол
7 – 9 юни 2017 г.
www.santamarina.bg
АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО
Обучението ще се проведе в рамките на превърналите се в запазена марка
на ЗОП ПЛЮС динамични презентационни 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.
По време на семинара обучаваните ще научат:
 Кои са най-дискусионните моменти в ЗОП и ППЗОП и кое тълкуване
на закона би ни осигурило безпроблемно възлагане

 Как да изготвим документацията и да организираме процедурата
си съобразно всички нормативни изисквания

 Как да попълним решенията и обявленията в процедурите по ЗОП
без да наруим закона и без да ни наложат финансови корекции

 Какви са правата и задълженията на оценителната комисията
 Как да изготвим офертата си и да попълним ЕЕДОП
 Как да преценим законосъобразността на изискванията на възложителя и да се да се зашитим при неоснователно отстраняване

 Каква е актуалната практика на органите по обжалване – КЗК и ВАС
 Какво е важно да знаме за новите административно-наказателни
състави – субекти на отговорност, санкции, практика

 Кои са най-често срещаните грешки и нарушения, констатирани
при предварителния контрол на Агенцият апо обществени поръчки

 Какво е важно да знаем за новите правила за налагане и оспорване
на финансови корекции
За първи път ще Ви запознаем с актуалната практика на ВАС по
оспорване на финансови корекции при възлагане на обществени поръчки!

Уважаеми колеги, скъпи приятели,
Повече от година след влизане в сила на „новите“ ЗОП и ППЗОП, всички работещи с материята на обществените поръчки са наясно, че макар
да въвежда изискванията на последното поколение европейски директиви,
действащото законодателство също има своите „бели полета“ и несъсъвършенства, които пораждат множество въпроси и поставят на изпитания както възложителите и изпълнителите, така и контролните и
другите отговорни институции.
За да може да се действа ефективно при такива условия, съответно
да се намират отговорите на постоянно възникващите нелеки въпроси
и да се решават сложните казуси от практиката, съвсем не е достатъчно да се познават текстовете на закона или да се чуят мнения за тяхното прилагане. Умения за ефективна работа в динамична сфера като
обществените поръчки могат да се изградят само с обмяна на опит и
„сверяване на часовника“ със специалисти от широк спектър организации
– възложители, изпълнители, консултантски дружества, органи за обжалване и контрол, институции, ангажирани с управлението на средствата
от фондовете на ЕС и др.
Именно за да отговорим на потребностите на всички, които имат
интерес към обществените поръчки, ние от ЗОП ПЛЮС организираме
специално лятно обучително събитие, проектирано да постигне пълноценен и балансиран подход към изграждане на умения по прилагане на правилата за възлагане. Възвръщайки равновесието вътре в нас и помежду
си благодарение на магичната атмосфера на старинен Созопол, всички
заедно ще търсим и намираме оптималните решения за изход от всяка
ситуация, изникнала от параграфите на ЗОП и ППЗОП.
Присъединете се и Вие!

ВОДЕЩИ ЛЕКТОРИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ
Ивайло Стоянов, гл. секретар на НСЕОП, експерт и консултант
на ЗОП ПЛЮС
Мирослава Керимова, съдия във Върховния административен
съд, VII отделение
ВАЛЕНТИН ПАНЧЕВ – експерт по обществени поръчки
Представител от Комисията за защита на конкуренцията

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ
Стойността на пакета за участие е в размер
на 550 лева за един участник. В цената е включена
такса за участие, кафепаузи и работен обяд,
обучителни материали,
образец на ЕЕДОП, списък
на участниците и други.
Доплащането за 2 нощувки в самостоятелна стая
е в размер на 85 лева.
ВСЕКИ УЧАСТНИК В СЪБИТИЕТО ЩЕ ПОЛУЧИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАТО ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ
ПО ЧЛ. 140, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ППЗОП !
За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на e-mail: zopplus@gmail.com, съдържаща информация за
броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за
фактура.
Може да използвате и електронната ни форма за записване на
www.zopplus.com.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
тел. 0878 610 705, e-mail: zopplus@gmail.com,
web: www.zopplus.com
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Публикувани са нови правила за поръчките
в областта на е-управлението и ИКТ
При възлагане на обществени поръчки, свързани с
електронното управление и
информационни и телекомуникационни
технологии
(ИКТ), възложителите вече
следва да се съобразяват и с
допълнителни правила. Това
стана ясно след като преди
няколко седмици специализираното ведомство в лицето на
Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)
публикува правила, по които
административните органи
ще предоставят за утвърждаване проектни предложения
и дейности в посочените области.
С разработването на правилата за първи път се въвежда единна форма на контрол
на съответствието със законовите изисквания на проектите, дейностите и техническите задания при разработване
и внедряване на информационни системи или е-услуги
от административните органи, подчертаха от ДАЕУ.
Засилва се и контролът
за съответствие спрямо тех-

нически и функционални
задания за провеждане на
обществени поръчки. Сред
изискванията, например, са
разработките на компютърни програми, предмет на обществена поръчка, да отговарят на критериите за софтуер
с отворен код.
Всички авторски и сродни права върху съответните
компютърни програми, техният изходен програмен код,
дизайнът на интерфейсите
и базите данни, чиято разработка е предмет на поръчката,
трябва да възникват за възложителя в пълен обем, без
ограничения в използването,
изменението и разпространението им.
Възложителите също така
трябва да предвидят публично предоставяне на изходния
код и документацията на системите в обем на авторските
права под изрично указани в
правилата лицензи.
Съгласно правилата, при
проекти по програми, финансирани от европейските
фондове и други донорски

програми или с бюджетни
средства, административните
органи следва да изпращат
предложенията си във финален вариант, който изпълнява
изискванията на ЗЕУ и Наредбата за общите изисквания
към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
Предоставяната информация по проекти трябва да
включва повече конкретика,
вкл. измерими резултати, водещи до постигането на една
или няколко от целите на проекта, количествено остойностени и измерими индикатори
по отношение на гражданите
и бизнеса и редица други.
ДАЕУ ще утвърждава
проектните предложения и
дейностите в срок от две седмици след получаването им.
В случаи на несъответствия
с изискванията, Агенцията
ще издава предписания за
тяхното отстраняване в едномесечен срок. При повторно
несъответствие се предвижда
издаването на мотивиран отказ за утвърждаване на про-

ектното предложение или на
дейността.
Административните органи също така следва да уведомяват незабавно ДАЕУ при
одобряване за финансиране
на проектното предложение
или на дейността от финансиращия донор. Одобрените
за финансиране проекти (дейности) ще бъдат публикувани
на интернет страницата на
ДАЕУ не по-късно от 2 работни дни от датата на получаване на уведомлението.
Правилата са разработени
и утвърдени на основание чл.
53, ал. 2 и параграфи 10 и 11
от ПЗР на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
Правилата и образците
към тях са публикувани в
раздел
„Административна
информация /Информация за
административните органи“
на интернет страницата на
ДАЕУ.
Използвани източници:
technews.bg, ДАЕУ

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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