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СТАНОВИЩЕ 

по проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗОП 
 
1. С  оглед  ограничаване  на  опитите  за  програмиране  на  резултатите  от  обществените 

поръчки  и  за  осигуряване  на  условия  за  недискриминация,  за  конкуренция  и  за 
равнопоставеност  на  български  и  чуждестранни  стоки  и  услуги,  да  бъде  изрично 
регламентирано, че: 

i. се  възстановява  изискването  за  наличие  на  поне  три  валидни  оферти  преди 
отварянето на пликовете с оферираните цени. 

ii. техническите  спецификации  не  могат  да  съдържат  характеристики,  които 
ограничават конкуренцията като едновременно не са съществени за определяне 
предмета на поръчката и са характерни за определено изделие, или за определен 
производител или доставчик. 

iii. критериите  за подбор  (  квалификационните изисквания)  не могат да  съдържат 
критерии  (изисквания), които ограничават конкуренцията, като едновременно не 
са  съществени  за  подбора  и  за  доказване  на  възможностите  на  участниците  в 
процедурата и са характерни за някой от тях. 

 
2. По  статута  на  изпълнителния  директор  на  АОП  и  порочното  разграничаване  на 

средствата от европейски фондове от тези по бюджета на държавата и общините. 
Законопроектът  разписва  задължение  на  изпълнителния  директор  на  АОП  да 
осъществява  предварителен  контрол  върху  процедури  за  обществени поръчки, 
финансирани  напълно  или  частично  със  средства  от  европейските  фондове,  на 
определени стойности, въвежда процедура за това и предоставя интензивни права 
на  изп.директор  на  АОП.  Но  и  този  предварителен  контрол  е  ограничен  до 
обявлението  за  поръчка,  решението  за  някои  от  видовете  процедури  и 
методиките  за  оценка  на  офертите.  Изключени  изцяло  са  контролът  върху 
съдържанието на документациите на  всички  видове процедури,  в  които и  сега  се 
съдържат голяма част от нарушенията на закона. Изключени са и   решенията за 
откритите процедури. 
 
Заедно с това, са предложени изменения на чл.19, ал.2 и отмяна на чл.20, което ще 
отмени възможността на изп.директор, при получен сигнал, да обжалва пред КЗК 
решения,  с които са одобрени обявления за обществени поръчки, които съдържат 
дискриминационни  условия.  Това  по  досега  действащия  закон  беше  единствената 
достъпна (в т.ч. от финансова гледна точка) възможност за браншови организации 
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да защитават права на своите членове. Предвиденото ново право на браншовите 
организации да обжалват по реда на чл. 120 е добро, но скъпо и обхваща единствено 
и  само  решението  за  откриване  на  процедурата  и/или  решението  за  промяна, 
което е неприемливо. 
 
Предложените  изменения  разписват  един  по  –  интензивен  превантивен  контрол 
върху  разходването  на  средства  от  европейските  фондове  в  сравнение  със 
завареното  положение,  но  абсолютно  неоправдано  и  изцяло  неглижират 
поръчките,  чието  финансиране  се  осигурява  от  бюджета  на  държавата  или  на 
общините.  Предлага  се  отнемане  дори  на минималната  възможност  граждани  и 
структури на гражданското общество да сигнализират АОП за дискриминационни 
условия  в  обявления  за  поръчки  и  да  искат  обжалване  пред  КЗК,  което  е 
неприемливо.  
 
Нищо не оправдава отношението към парите на българския данъкоплатец, които 
не  са  по  –  малко  европейски  от тези  от  европейските фондове.  По  предложения 
ред, тези „неевропейски“ поръчки остават единствено в компетентността на КЗК 
(респ. на съда като горна инстанция) и то като последващ контрол, за който не се 
прилага служебно начало и КЗК за да образува производство следва да бъде сезирана 
по процедурата за обжалване само от правоимащ и то срещу такса. 
 
Спазването на общностните норми в областта на обществените поръчки, трябва да бъде 
гарантирано от българската държава, която е длъжна да ги транспонира в националното 
право,  като  осигури  гаранции  за  механизми  на  контрол,  които  да  бъдат  ефективни, 
действителни и прозрачни (чл. 81 от Директива 2004/18/ЕО). Нищо такова не се съдържа 
в предложената промяна на чл.19 и отмяна на чл.20. 
 
Във връзка с изложеното по – горе, настояваме: 

- да  бъде  регламентиран  входящ  превантивен  контрол  на  всички  обществени 
поръчки  от  страна  на  АОП,  независимо  по  какъв  начин  се  финансират,  който 
контрол  да  включва  като  минимум  освен  предвидените  в  проекта  параметри  и 
„критериите за подбор” (квалификационните изисквания), както към предмета на 
търга, така и към кандидатите.  

- Да бъде запазена възможността за подаване на сигнал към АОП, като обхватът се 
разшири  и  обхване  освен  обявленията  за  обществени  поръчки  и  решенията  и 
документациите и то не само относно наличие на дискриминационни условия, а 
относно нередности и нарушения изобщо.   

3. Външните  експерти  като  гаранция  за  механизми  на  контрол,  които  да  бъдат 
ефективни,  действителни  и  прозрачни.  Никакви  ефективни  и  действителни 
механизми  за  контрол  не  съдържа  предложеното  отпадане  на  задължението  за 
включване  на  външни  експерти  в  съставите  на  комисиите  за  провеждане  на 
процедурите и това да се превърне в незадължителна правна възможност.  Точно 
обратно – институтът на външните експерти в комисиите  трябва да получи развитие 
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вместо на практика да се отменя. Външни за възложителя незаинтересовани експерти 
(контролирани  и  хонорувани  от  АОП),  могат  да  допринесат  много  като  станат  реално 
средство за предварителен контрол и превенция, стига да има воля за това. 
 

4. Други необходими промени, които не са предвидени със ЗИД на ЗОП. 

a. Липсата на  задължение  за включване в документацията  за обществената поръчка 
на  изискуеми  от  възложителя  срокове  за  изпълнение  на  различните  дейности, 
позволява  тези  срокове да бъдат избирани за показатели в методиката за оценка 
на офертите. Това от своя страна създава поле за недобросъвестни предложения и 
за  надлъгване  между  участниците  и  не  допринася  съдържателно  за  качество  на 
офертите.  

Въвеждането на  задължение  за дефиниране  в документацията  за  обществената 
поръчка  на  всички  важни  изискуеми  от  възложителя  срокове  за  изпълнение  на 
различните  дейности,  и  въвеждане  на  забрана  за  включване  на  показатели  за 
оценка на оферти измерими във време в т. н. ”Методика за оценка на офертите”. 

b. Директива  2000/35/ЕО  на  Европейския  Парламент  и  на  Съвета  от  29  юни  2000 
година относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки, вменява в 
задължение  на  публичните  органи  да  изпълняват  задълженията  си  по  сключени 
договори  за  обществени  поръчки  в  30  дневен  срок,  а  неизпълнението  на  това 
задължение е скрепено със задължението за определена лихва за забава. 

Сега  действащият  ЗОП  посочва  Директива  2000/35/ЕО  като  релевантен  акт  на 
европейското  законодателство.  Нейните  разпоредби  обаче  не  са  транспонирани 
във вътрешното право и още по – малко се спазват на практика. С измененията на 
закона следва да бъде сложен ред и в тази материя.  

Настояваме да бъдат изрично регламентирани максималните срокове за плащане 
по  обществени  поръчки  от  страна  на  техните  възложители,  съгласно  Директива 
2000/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 29 юни 2000 година. 

 
Считаме,  че  предложенията  по  –  горе  са  лесно  осъществими  и  ще  допринесат  за 
усъвършенстване  на  нормативната  уредба  на  обществените  поръчки,  за  защита  на 
конкуренцията и за ограничаване на нарушенията. 
                  


