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Въведение

Една от основните задачи на общинските власти е да решават проблеми от
локален характер, като пряко осъществяват политиките за развитие на местно
ниво. Основен инструмент за това е привличането на средства от фондовете на
Европейския съюз (ЕС), до които България има достъп след присъединяването
на страната ни към Европейската общност. Това са Структурните и Кохезионен
фонд, Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони и Европей-
ският фонд за рибарство1. През настоящия програмен период общините са един
от основните бенефициенти по Оперативна програма „Регионално развитие”, Опе-
ративна програма „Околна среда”, Оперативна програма „Административен ка-
пацитет”, както и Програмата за развитие на селските райони.2

Сред основните проблеми при усвояването на еврофондовете е този за
административния капацитет на бенефициентите, свързван преди всичко с под-
готовката и подаването на качествени проектни предложения, както и експерт-
ният капацитет на бенефициента, заемащ водеща роля при изпълнението на
финансираните проекти. Успешното реализиране на финансираните проекти е в
пряка връзка с качеството на проектното предложение, но в значителна степен
зависи и от капацитета на лицата, определени за членове на екипа за управле-
ние на проекта, и от капацитета на администрацията на бенефициента. Важна
предпоставка за успешното осъществяване на проектите и ефикасното и ефек-
тивно усвояване на предоставената безвъзмездна финансова помощ e провеж-
дането на процедурите за избор на изпълнители. Възлагането на обществени
поръчки се оценява като ключов етап при реализирането на проектите, тъй като
тук отговорността на бенефициента е най-голяма и рискът от допускане на грешки
е значителен.

Целта в тази статия е да се изследват някои основни проблеми при управ-
лението на обществените поръчки от общините по отношение на реализацията
на проекти, финансирани от Европейски фондове, и на тази база да се посочат
1 Структурните фондове (Европейски фонд за регионално развитие и Европейски социален фонд),

Кохезионният фонд, Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони и Европей-
ският фонд за рибарство за целите на статията е възприето да се наричат Европейски фондове
или Еврофондове, а проектите, финансиране напълно или частично от тях, като Европейски
проекти или Европроекти.

2 http://eufunds.bg – Единен информационен портал на структурните фондове на ЕС.
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някои възможности за тяхното преодоляване, с оглед да се подпомогне админи-
страцията на бенефициентите за повишаване на нейния капацитет. За нейното
постигане можем да изведем следните научни задачи:

• изясняване на основните фази на цикъл на обществените поръчки;
• систематизиране на основните нарушения при възлагане на обществени

поръчки;
• очертаване на някои възможности за преодоляване на съществуващите

проблеми при обществените поръчки за проекти, финансирани от евро-
фондове.

Основни фази на цикъла на управление на обществените поръчки

След 01.01.2007 г. България, като пълноправен член на Общността, има
достъп до всички финансови инструменти на ЕС. За програмния период 2007-
2013, заделеният за България финансов ресурс е значителен. Финансовата рам-
ка за периода възлиза на над 9 млрд. € – 6,674 млрд. € от Структурните фондо-
ве и Кохезионния фонд и 2,682 млрд. € от Европейския земеделски фонд за раз-
витие на селските райони и Европейския фонд за рибарство3.

България, респективно местната власт, може да се възползва от този ре-
сурс за развитие на националната и регионалната икономика и за намаляване на
различията спрямо другите страни-членки и региони чрез усвояването му на
проектен принцип, като се реализират проекти за подобряване на инфраструк-
турата, повишаване на конкурентноспособността и заетостта, обучения, спо-
деляне и обмяна на опит, внедряване на иновации и много други.

В специализираната литература се посочва, че цикълът на проекта преми-
нава през шест взаимно свързани фази: програмиране (определяне на цели и
приоритети за развитие), идентифициране (обсъждане на идеи за бъдещи про-
екти), формулиране (развитие на добрите идеи в проектни предложения), фи-
нансиране (разглеждане на проектните предложения от донорите и сключване
на грантов договор при одобрение), реализация и мониторинг (фаза на осъще-
ствяване на проекта) и оценка на изпълнението (оценка на резултатите от реа-
лизацията на проекта)4.

Възлагането на обществени поръчки е част от пета фаза на проектния
цикъл – „Реализация и мониторинг на проекта”. Бенефициентът е задължен, по
силата на сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова по-
мощ, да изпълни проекта, като се придържа стриктно към заложените в проек-
тното предложение дейности, график за изпълнението им и бюджета.

3 Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013, с. 110, http://www.eufunds.bg/bg/page/
66

4 Пенчев, Р. Управление на проекти,НБУ, С., 2003, Project Cycle Management. Training Handbook,
ITAD, 1999, ISFOL, Benni, V., Puel, M., Project Cycle Management, Intervento a „Percorso formativo
sul Project Cycle Management.”, 2006. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/59>
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Приложимото законодателство в областта5 очертава основните и същев-
ременно задължителни правила, принципи и процедури при възлагането на об-
ществените поръчки. На тази база, цикълът на управление на обществените
поръчки, аналогично на проектния цикъл, също може да се разглежда като ло-
гическа последователност от дейности, които преминават от планирането на
поръчките, инициирането на процедура за избор на изпълнител до приключване
изпълнението на сключения договор с предмет доставка, услуги или строител-
ство (вж. фиг. 1).

Фиг. 1. Цикъл на управление на обществени поръчки

Първата фаза от цикъла на управление на обществените поръчки не е
нормативно регламентирана от действащото законодателство, а нейното
съдържание се определя от вътрешните правила на възложителите (бенефици-
ентите). Планирането на обществените поръчки предполага координирани уси-
лия на цялата администрация на бенефициента, а не само на членовете на еки-
пите за управление на проекти. Традиционно, планирането на обществените
поръчки предполага:

 идентифициране на обективните нужди на ниво възложител;
 приоритизиране на идентифицираните нужди;
 определяне на процедурата, която следва да се приложи;
 изготвяне и утвърждаване на годишна програма на обществените

поръчки;
 определяне на график за стартирането на всяка процедура.
Независимо, че този етап от цикъла на управление на обществените

поръчки не е със задължителен характер, е препоръчително усилията на адми-
нистрацията на бенефициентите да се насочат към него, тъй като той може да
се разглежда и като надежден инструмент за управление и целесъобразно раз-
пределение на ограничените финансови ресурси на публичните власти. Освен
това, при правилното планиране на годишна база може да бъде избегната и
една от често допусканите от възложителите грешки, а именно разделянето на
обществените поръчки, с цел заобикаляне прилагането на закона.

Планиране на
обществени

поръчки

Изпълнение
на сключени
договори и
Вътрешен
контрол

Провеждане
на процедури

Възлагане
на договор

5 Действащият към момента закон е влезлият в сила на 1 октомври 2004 г. с последно изменение от
ДВ. бр. 82 от 26 октомври 2012 г., който е изготвен в съответствие с действащите европейски
директиви. Наред с него са приети редица подзаконови нормативни актове, с което се очертава
законодателната рамка в сферата на обществените поръчки. Пълен набор на нормативните доку-
менти, съставящи действащото законодателство (национално и европейско) в областта на обще-
ствените поръчки е публикуван в сайта на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg.
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Основните процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно дей-
стващото законодателство6 у нас, са: открита процедура, ограничена процеду-
ра, състезателен диалог, процедури за договаряне, конкурс за проект. В зависи-
мост от вида на процедурата, подготовката, обявяването и провеждането на
процедурата за възлагане на обществени поръчки са част от втората фаза
на цикъла на управление и включва множество подетапи:

 изготвяне, утвърждаване на решение, обявление и документация за от-
криване на обществената поръчка, съгласно изискванията на Закон за
обществените поръчки (ЗОП);

 изпращане на решението и обявлението до Агенцията за обществени
поръки (АОП) за вписване в регистъра на обществените поръчки;

 приемане и съхраняване на офертите на участниците до разглеждането
им от комисия;

 разясняване по документацията за участие при поискване от участник в
нормативно определените срокове;

 издаване на заповед за назначаване на Комисия за провеждане на про-
цедурата за обществена поръчка;

 изготвяне на списък с участниците и получените оферти;
 разглеждане, класиране и оценка на офертите от комисията;
 издаване на решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка;
 изпращане на решението до участниците.
В зависимост от вида процедура, която се прилага, съществуват някои разли-

ки по отношение на отделните подетапи, основно в сроковете, задължителните рек-
визити на съставяните документи, отговорностите и функциите на комисиите и др.

Третата основна фаза от цикъла на управление на обществени поръки
приключва с подписване на договор за изпълнение на обществената поръчка или
с решение за прекратяване на процедурата. Прекратяването на процедурата може
да се осъществи само преди сключването на договора, като единственото задъ-
лжение, което възниква от страна на възложителя към участниците, е възстано-
вяване на гаранцията за участие. Като правило, договорът се възлага на участни-
ка в процедурата, обявен като победител от оценителната комисия и се подписва
най-малко 14 дни след уведомление на участниците за резултатите от проведена-
та процедура. Тази фаза може да се пораздели на следните подфази:

 обжалване на решенето на възложителя от страна на участниците в про-
цедурата пред Комисията за защитна на конкуренцията и Висшия адми-
нистративен съд;

 подготовка на документи от изпълнителя и представянето им пред възло-
жителя преди подписване на договора;

 сключване на договор за изпълнение;
 изпращане на информация до АОП за възложен договор.
Процесът на обществените поръчки не приключва със сключването на до-

говора за строителство, доставка или услуга. Четвъртата фаза е най-важната
6 Закон за обществени поръчки, в сила от 30.10.2012.
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част на обществената поръчка и започва с изпълнението на договора и завършва
с окончателното плащане за доставените стоки, получените услуги или извърше-
ното строителство. Последната основна фаза е свързана с реалното изпълнение
на сключения договор и може да се подраздели на следните подетапи:

 координация върху изпълнението на договора;
 приемане или отхвърляне на изпълнението;
 плащания към изпълнителя;
 изпращане на информация до АОП за изпълнен договор;
 по-нататъшни взаимоотношения с изпълнителя по договора (например

обслужване в рамките на гаранционния срок);
 освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора.
Паралелно с изпълнението на сключените договори, възложителите след-

ва да осъществяват и вътрешен контрол върху доставката на стоки, оказваните
услуги или извършваното строителство. Обект на контрол могат да бъдат фи-
зическото изпълнение в количествен и качествен аспект на договора, сроковете
за изпълнение, финансовите параметри и др. Вътрешният контрол върху изпълне-
нието на възложените договори е един от важните елементи от цикъла на уп-
равление на обществените поръчки. Именно чрез него може да се осигури из-
пълнение на договорите и разходване на публичните средства не само при пълна
законосъобразност, но и при спазване на принципите на добрия финансов ме-
ниджмънт.

Основната цел на администрирането и управлението на договорите е, по-
лучавайки съответните стоки, услуги или строителство, да се постигне ефек-
тивно използване на публични фондове. Важен аспект тук е, че постигането на
качественото изпълнение на договора зависи до голяма степен от това, какво
се е случило преди неговото подписване. Доброто планиране на поръчките и
правилното прилагане на процедурите са основните предпоставки за последва-
що ефективно изпълнение.

С оглед на посоченото, обобщаващият извод е, че тъй като възлагането на
обществени поръчки е с цикличен характер, стриктното прилагане на законо-
дателно регламентираните стъпки и търсенето на качество на изпълнението на
всяка от фазите рефлектира върху останалите. Това може да доведе до успеш-
но или неуспешно изпълнение на даден договор, а това, от своя страна, ще даде
отражение и върху изпълнението на проектите, финансирани със средства от
Европейски фондове.

Основни нарушения при възлагането на обществените поръчки

Проектите, финансирани частично или напълно по договорите за предос-
тавяне на безвъзмездна финансова помощ от средства от ЕС, подлежат на
мониторинг и контрол (текущ и последващ) от различни нива: управляващ орган7,

7 Управляващ орган – национален, регионален или местен публичен орган, отговорен за ефектив-
ността и правомерността на управлението и изпълнението на съответната оперативна програма.
Всяка от оперативните програми има свой управляващ орган.
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сертифициращ орган8, одитиращ орган9, органи на Европейската комисия и др.
При проверките се проследява изпълнението на проекта, в съответствие с ут-
върдения график на дейностите, технически и финансов напредък, архивиране-
то и документооборота; спазване изискванията за информация и публичност,
системите за финансово управление и контрол. В обхвата на проверките попа-
дат и процедурите за възлагане на обществени поръчки.

При реализацията на финансираните проектите, бенефициентите сключ-
ват договори с изпълнители, юридически и/или физически лица, за осъществя-
ването на основните дейности по проекта. Изборът на изпълнител се извършва
в съответствие с действащото национално законодателство. Общините се явя-
ват възложители по смисъла на чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществе-
ните поръчки10 и затова изборът на изпълнители се извършва в съответствие с
ЗОП и подзаконовите нормативни актове.

Един от контролните органи, осъществяващи предимно последващ конт-
рол върху процедурите за възлагане на обществени поръчки, е Агенцията за
държавна финансова инспекция11 (АДФИ).

За периода януари 2009 – декември 2011 г.12 са завършени 689 инспекции,
при които са констатирани нарушения, в т.ч. 280 при финансиране по предпрсъе-
динителните програми ФАР и САПАРД, 387 при разходване на средства от
Структурните и Кохезионен фонд (ОП „Регионално развитие”, ОП „Развитие на
човешките ресурси”, ОП „Транспорт”, ОП „Околна среда”, ОП „Администра-
тивен капацитет) и 7 от Европейския селскостопански фонд за развитие на сел-
ските райони (Програма за развитие на селските районни).
8 Сертифициращ орган – отговорен е за сертифициране (удостоверяване) на декларациите за

разходите, получени от УО и изготвяне и предоставяне на исканията за плащане към ЕК. Серти-
фициращ орган на Р България по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС е Дирекция
„Национален фонд” към Министерство на финансите.

9 Извършва одитна дейност, в съответствие с международно приетите одитни стандарти, като дава
независима и обективна оценка относно ефективността на системите за финансово управление и
контрол на средствата от ЕС и верността на представените на Европейската комисия декларации
за разходите. Одитен орган на Р България по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС
е Изпълнителна агенция „Одит на средства от ЕС” към министъра на финансите.

1 0 Закон за обществени поръчки Обн. ДВ, бр. 28 от 06.04.2004, в сила от 1.10.2004, с последващите
изменения и допълнения.

1 1 Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е администрация към министъра на фи-
нансите, създадена през 2006 година след извършена реформа в областта на Държавния вътре-
шен финансов контрол. Основна цел на АДФИ е да защитава публичните финансови интереси
чрез извършване на последващи финансови инспекции за спазване на нормативните актове,
уреждащи бюджетната дисциплина, финансово-стопанската или отчетната дейност на организа-
циите и лицата в обхвата на дейността й. АДФИ е компетентен орган, който реализира админист-
ративно-наказателна отговорност в областта на обществените поръчки. Установява измами и
нарушения, засягащи финансовите интереси на ЕС. www.adfi.minfin.bg

1 2 Съгласно чл. 19, ал. 2 т. 26 от ЗОП (нова – ДВ, бр. 94 от 2008, в сила от 01.01.2009 г.) изпълнителният
директор на Агенцията за обществени поръчки (АОП) поддържа списък на лицата, за които има
констатации на АДФИ за нарушения при разходването на средства по програми на ЕС. Разпоредбата
е отменена с последващо изменение на Закона за обществени поръчки, ДВ, бр. 93 от 2011, в сила от
25.01.2012 г. Във връзка с това в сайта на АОП публикуваната информация за констатираните от
АДФИ нарушения при разходването на средства обхваща периода януари 2009 - декември 2011 г.
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Таблица 1

Установени административни нарушения
при проведени инспекции от АДФИ

за периода януари 2009 – декември 2011 г.
на разходвани средства от европейски фондове

Източник: www.aop.bg

Обобщена информация за нарушените нормативни разпоредби и съставе-
ните актове за установени административни нарушения за периода януари 2009
– декември 2011 г. е представена в табл. 1.

В обхвата на извършените инспекции от АДФИ попадат общо 125 бенефи-
циента, като от тях само 16 не са общини. От публикуваните данни се констати-
ра, че 101 общини или това са 38,26% от всички общини, са с поне едно наруше-
ние при реализирането на проекти, финансирани със средства от Еврофондове

Нормативен акт
Всички проверени Общини

брой
нарушения

относителен
дял

брой
нарушения

относителен
дял

Закон за обществените
поръчки (ЗОП) 232 33,65% 160 27,92%

Наредба за възлагане на
малки обществени поръчки
(НВМОП)13

389 56,46% 369 64,40%

Правилник за прилагане на
Закона за обществени
поръчки (ППЗОП)

44 6,39% 36 6,46%

Закон за счетоводството 7 1,01% 7 1,22%

ПМС № 55 от 12.03.2007 г.14 17 2,47% - -

Общо 689 100,00% 573 100,00%

1 3 Наредба за възлагане на малки обществени поръчки – Обн., ДВ., бр.84 от 27.09.2004 г., В сила от
01.10.2004 г., с последващите изменения и допълнения, Отменена с § 2 на Постановление № 38 от
23 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет -
ДВ, бр. 17 от 28 февруари 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., с изключение на разпоредбата на чл.
34, ал. 6, която се отменя от 1 април 2012 г.

1 4 Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на
изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Струк-
турните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма
за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007-2013 г.” и от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство, Обн., ДВ, бр. 24 от 2007 г., в сила от 20.03.2007 г., с
последващите изменения и допълнения, отменено с ПМС № 69 от 11.03.2013 г.
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(вж. Фиг. 2). При селските общини15, делът на бенефициентите с едно или повече
нарушения е значително по-нисък (30,34%) от този на големите общини (60,26%).

Фиг. 2. Общини – бенефициенти по европроекти с установени
нарушения при проведени инспекции от АДФИ

за периода януари 2009 – декември 2011 г.

Интерес представлява, освен броят и относителният дял на бенефициен-
тите – общини с нарушения, но и средният брой нарушения, извършени от стра-
на на един бенефициент, по видове общини (големи и селски). От данните, пред-
ставени на фиг. 3 се вижда, че за 54-те бенефициента – селски общини, са уста-

Фиг. 3. Установени административни нарушения при проведени
инспекции от АДФИ за периода януари 2009 – декември 2011 г. на

разходвани средства от европейски фондове от бенефициенти общини

1 5 Разграничаването на общините на две: „селски” и „големи” е направено на база на критериите,
възприети по ОП „Регионално развитие” 2007-2013. Групата „големи общини” обхваща общини-
те, попадащи в териториалния обхват на агломерационните ареали (общо 86), а тези, извън
агломерационните ареали съставляват групата „селски общини” (общо 178).

47

54

101

39

124

163

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Големи общини

Селски общини

Общо за страната

С нарушения Без нарушения

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Големи общини

Селски общини

Общини общо

Големи общини Селски общини Общини общо
ЗОП 101 59 160
НВМОП 141 228 369
ППЗОП 15 21 36
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новени общо 308 нарушения, или средно се пада близо 6 нарушения на община.
При големите общини, пропорцията е малко над 5 нарушения на бенефициент.

Информацията от извършените проверки от АДФИ на възложителите за
спазване на режима за възлагане на обществени поръчки позволява да се на-
правят следните основни изводи:

1. Обществените поръчки са област, при която рискът от нарушения и греш-
ки при изпълнението на финансирани с европейски средства проекти, е висок.

2. Делът на нарушенията в областта на обществените поръчки при бене-
фициентите общини достига до 99%.

3. Близо 3/4 от направените нарушения при възлагането на обществени
поръчки от бенефициенти – селски общини са нарушения при процедури, възло-
жени по реда на НВМОП.

4. За бенефициентите – големи общини, нараства делът на нарушения на
Закона за обществени поръчки, но проблемни са и малките обществени поръчки.

5. Като за големите, така и за селските общини, които имат поне едно
нарушение при реализирането на европроекти, средният брой нарушения за възла-
гане на обществени поръки е около 6, т.е. техният капацитет за възлагане на
обществени поръчки е относително еднакъв.

При по-детайлен преглед на информацията могат да се изведат и най-
често срещани нарушения.

а) Нарушенията при процедури, възложени по реда на ЗОП, са:
• чл. 25, ал. 2, 5 и 7 (26 нарушения) – обявлението за обществена поръчка

не съдържа минимално необходимата информация; включени са ус-
ловия и изисквания, които дават предимство на един участник спря-
мо друг или необосновано ограничават участието на лица; включени
са като показател за оценка на офертите критерии за подбор на учас-
тниците;

• чл. 42, ал. 1, т. 2 и 3 (26 нарушения) – при сключване на договора за
обществена поръчка избраният за изпълнител не е представил доку-
менти, които доказват декларираните обстоятелства по чл. 47 на ЗОП
или гаранция за изпълнение;

• чл. 43, ал. 1 (21 нарушения) – сключеният договор с изпълнителя е
изменен в нарушение на нормата на закона;

• чл. 44, ал. 1 (33 нарушения) – възложителят не е изпратил информа-
ция до АОП за сключен договор в законоустановения срок;

• чл. 69, ал. 1, т 1 и 3 (69 нарушения) – комисията е допуснала до класи-
ране оферти, които не отговарят на законовите изисквания или на тези,
поставени от възложителите в документацията за участие.

б) Нарушенията при процедури, възложени по реда на НВМОП, са:
• чл. 21, ал. 1 (82 нарушения) – комисията е допуснала до класиране

оферти, които не отговарят на законовите изисквания или на тези, по-
ставени от възложителите в документацията за участие;
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• чл. 28 (33 нарушения) – възложителят е освободил гаранцията за уча-
стие извън нормативно установените срокове;

• чл. 32 (46 нарушения) – при сключване на договора за обществена
поръчка избраният за изпълнител не е представил документи, които
доказват декларираните обстоятелства по чл. 47 от ЗОП или гаран-
ция за изпълнение;

• чл. 34, ал. 1 (31 нарушения) – възложителят не е изпратил в законоус-
тановения срок информация до АОП за сключен или за изпълнен до-
говор;

• чл. 38, ал. 3 и 10 (33 нарушения) – не са положени подписи на най-
малко трима от членовете на комисията върху пликовете „Предлага-
на цена” и приложенията от офертите, които комисията ще оценява
съгласно обявените критерии; и отварянето на плика с предлаганата
цена не е извършено след като са разгледани офертите и е извършено
оценяване по всички други показатели, което е отразено в подписан
от членовете на комисията протокол.

На база на данните от АОП, от една страна, и етапите на цикъла на управ-
ление на обществените поръчки, от друга, най-често срещаните проблеми при
провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и избор на
изпълнители дават основание да се обособят четири групи проблеми:

1. Проблеми, свързани с подготовката и откриването на процедурите за
възлагане на обществени поръчки, като неправилно определяне на вида на про-
цедурата, некоректно попълване на информацията в обявлението, включване на
ограничително условие за участие, смесване на критерии за допустимост с по-
казатели за оценка на офертата и др.

2. Проблеми, свързани с провеждането на процедурите за възлагане на
обществени поръчки, като неспазване на процедурни срокове и правила; коми-
сията е допуснала до оценка оферта, която не отговаря на изискванията за възло-
жител и др.

3. Проблеми, свързани със сключването на договора, като забавяне или
неподаване на информация до АОП за възложена поръчка; сключване на дого-
вора без да е предоставена гаранция за изпълнение и др.

4. Проблеми, свързани с изпълнението на договори за обществени поръчки,
като сключване на анекси в нарушение на закона; неспазване на сроковете за
изпълнение на договорите; забавяне на подаването на информация до АОП;
задържане на гаранции за изпълнение и др.
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Всяко нарушение на приложното национално и/или общностно законода-
телство в областта на обществените поръчки, което води до финансови загуби,
се третира като нередност16, за което се налагат и финансови корекции17. Конк-
ретният размер18, в зависимост от тежестта на нарушенията и финансовите
загуби, варира от 2% до 100% от стойността на сключения договор с изпълни-
тел. Следва да се отбележи, че освен за изрично посочените нарушения в Ме-
тодологията, финансови корекции могат да се налагат и за всяко друго наруше-
ние на ЗОП, в случай, че не са спазени основните принципи на възлагане на
обществени поръки. Най-тежката финансова санкция, например, се налага при
провеждане на процедура и сключване на договор без да са спазени изисквани-
ята за публикуване на обявление и решение, т.е. нарушен е принципът за пуб-
личност и прозрачност, докато неспазването на другите два принципа на възла-
гане на обществени поръчки – свободна и лоялна конкуренция и равнопоставе-
ност и недопускане на дискриминация – размерът на финансовата корекция може
да бъде 25, 10, 5 или 2 процента.

Гореизложеното, налага извода, че разходването на средства от фондовете
на ЕС трябва да се основава не само на трите принципа на финансовия мениджмънт
– ефективност, ефикасност и икономичност, но преди всичко трябва да се търси
законосъобразност, като това е в тясна взаимна връзка със стриктно съблюдава-
не на правилата и процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Заключение

Често допусканите нередности, произтичащи от нарушения от бенефици-
ентите при провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки и
избора на изпълнители, налагат следните изводи:

1. Слабо познаване на нормативната материя и липса на правилен управ-
ленски подход при организирането и възлагането на обществени поръки.

1 6 В член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2988/95 „нередност” се определя като „всяко наруше-
ние на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие на икономи-
чески оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на
Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата
на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които направо се събират от името на Общнос-
тите или посредством извършването на неоправдан разход.” В Конвенцията за защита на финан-
совите интереси на Европейските общности се дава и легалната дефиниция за „измама” – най-
общо всяко умишлено действие или бездействие, което води до финансови загуби за Общността.
Разликата между термините „нередност” и „измама” се състои в елемента на умисъл.

1 7 Финансова корекция – действия по възстановяване на неправомерно изразходвани/изплатени
суми по договори, финансирани с публични средства. Размерът на финансовите корекции отго-
варя на размера на финансовата загуба на публични средства, в това число от фондове на ЕС.
Независимо дали нередността е неволна или умишлена, извършеният разход се изключва от
финансирането.

1 8 При налагане на финансови корекции се използват два метода – диференциален и пропорциона-
лен. По-голямо приложение намира вторият, с оглед на по-лесен подход за изчисляване на разме-
ра на финансовата корекция, а именно като умножение от процентен показател и стойността на
сключения договор с изпълнител.
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2. Липса на капацитет на администрацията на бенефициента и на членовете
на екипите за управление на проектите за провеждане на процедурите, възлагане-
то и изпълненото на сключените договори за строителство, доставка и услуги.

За успешно реализиране на проекти може да се говори само тогава, когато
те са изпълнени, без да бъдат наложени финансови корекции, т.е. не са налице
отделни пропуски, които могат да бъдат класифицирани като нередности. За да
се намали броят на нередностите в областта на обществените поръчки и да не
се допускат от бенефициентите описаните по-горе проблеми и несъответствия
при възлагането на обществени поръки, могат да бъдат отправени следните
препоръки, които са адресирани до всички участници в процеса на управление
на проектите:

1. Да се продължи изграждането на капацитета за управление на проекти,
като се повишава подготовката на администрацията по отношение на админис-
триране на процеса по реализацията на проектите.

2. Да се работи за повишаване професионалната компетентност на общин-
ските администрации в областта на възлагането на обществените поръчки, за
да се гарантира законосъобразно провеждане на обществените поръчки и на
тази база и ефективно разходване на средствата от ЕС.

3. По-активно използване на възможностите за укрепване на капацитета на
потенциалните бенефициенти – общини, предвидени в рамките на ОП „Админис-
тративен капацитет” и Ос Техническата помощ по всяка оперативна програма.

4. Разработване на препоръчителни правила за подбор на членовете на
комисиите за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, така, че
да се включват само квалифицирани лица с необходимата експертиза в облас-
тта на обществените поръчки.

5. Да се изработят общовалидни указания за бенефициентите, въз основа
на които те да подобрят своите вътрешни системи за управление и контрол
така, че да предотвратяват допускането на нередности в областта на обще-
ствените поръчки.

6. Създаване на механизъм за разпространение на добри практики по по-
вод на документации за участие – технически спецификации, критерии за под-
бор, показатели за оценка и др.

Отчетените слабостите на администрациите на бенефициентите – общи-
ни и екипите за управление на проекти при прилагането на законодателството в
областта на обществените поръчки влияят негативно на ефективното усвоява-
не на финансовите средства на ЕС и като цяло водят до по-ниско качество на
предоставяните публични услуги и изразходването на публични средства. Без-
спорно, важна предпоставка за ефективността на управлението на проектите е
назначаването и поддържането на квалифицирани експерти с релевантен опит.
За да се увеличи успешното финализиране на финансираните проекти, както и
да се повиши степента на усвояване на европейските фондове е необходимо да
се изведе като приоритетна задача създаването на условия за поддържане и
развитие на равнището на изградения капацитет на бенефициентите.
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Abstract

In the article there are studied some principal issues of the management of public
procurement by municipalities with respect to the realization of projects financed from European
Funds, and on that basis there are pointed out possibilities for their overcoming with a view to
assisting the administration of the beneficiaries in order to raise its capacity. There are clarified
the main phases of the cycle of procurement, there are systematized the main violations in
awarding procurement contracts and are outlined some possibilities for overcoming the existing
problems in public procurement for projects financed from EU Funds.

Keywords: cycle of the management of public procurement, violations in awarding
procurement contracts, administrative capacity.

ПРОБЛЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ОБЩЕСТВЕННЫМИ  ЗАКАЗАМИ
ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОЕКТОВ

Гл.  асс.  д-р  Севдалина  Христова

Резюме

В статье исследуются некоторые основные проблемы управления общественными
заказами муниципалитетов в отношении реализации проектов, финансируемых евро-
пейскими фондами, и на этой основе указываются возможности их преодоления с целью
поддержки администрации бенефициентов для повышения ее возможностей. Определе-
ны основные фазы цикла общественных заказов, систематизированы основные наруше-
ния, сопутствующие размещению общественных заказов, описаны некоторые возмож-
ности преодоления существующих проблем в практике общественных заказов на проек-
ты, финансируемые еврофондами.

Ключевые слова: цикл управления общественными заказами, нарушения при раз-
мещении общественных заказов, административные возможности.


