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ДОКЛАД 

механизъм за наблюдение и анализ на процедурите по планиране, възлагане, 

изпълнение и контрол на обществените поръчки в областта на строителството, в 

т.ч. и на процедурите по обжалване на обществените поръчки с възложител 

общините в Южен централен район 

Разработен от експерти Александра Алексиева и Милена Петкова по Проект № 

BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА 

ДЕМОКРАЦИЯ”, 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ  

Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА 

ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ”, който се финансира по Оперативна 

програма „Добро управление“ по Процедура BG05SFOP001-2.009 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване 

на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство”има за цел да подобри 

отчетността и прозрачността в съдебната система в България чрез механизъм за 

успешно гражданско наблюдение на съда и то конкретно на административни 

дела по обжалване на общи административни актове на общинските съвети и на 

индивидуални административни актове на общинските администрации от Южен 

централен район в областта на строителството, в т.ч. по ЗУТ и актове, издадени 

на основание на общински наредби, касаещи осъществяване на търговска 

дейност на територията на съответните общини. 

Създаването на национален механизъм за граждански мониторинг на 

съдебната система би довело до системно гражданско наблюдение и отчитане на 

прозрачност и отчетност и силна гражданска ангажираност. По този начин ще се 

гарантира устойчивостта и ефективността на гражданското участие в съдебния 

процес и ще се наблюдават ключови области от съдебната дейност, които са от 
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значение за проследяването на процесите, свързани с прозрачността и 

отчетността на съдебната система.  

Сред основните функции на общините са нормотворчеството в определени 

области, в които имат правомощия и правоприлагането. Общинският съвет 

създава местната нормативна уредба, която е задължителна на територията на 

общината като се ръководи от националното законодателство. В повече от 

двеста закона и други актове са предвидени конкретни ангажименти за местните 

органи, включително и по отношение на общинската икономика. От една страна 

общината осъществява инвестиционна политика в сферата на строителството 

като същевременно е и основен възложител на инвестиционни проекти, а от 

друга извършва административно-технически услуги, свързани със създаване, 

прилагане и изменение на ПУП; упражняване на контрол за спазване и 

прилагане на общите и подробни устройствени планове, одобрени проекти и 

строителни книжа; разрешаване на строителство; издаване на скици и 

строителни книжа; разрешаване на строителство; издаване на скици и 

удостоверения и др. Данните сочат, че констатираните нарушения и съмнения за 

корупционни практики при процедурите за обществени поръчки са съотносими 

към всички нива на разходване на публичен ресурс. Това показват проверките и 

отчетите на Агенцията за държавна финансова инспекция, в чиито доклади се 

сочат, че в над 40 % от обществените поръчки са открити нарушения. По-

голямата част от тях са свързани с неспазване на принципите на Закона за 

обществени поръчки за публичност и прозрачност, свободна и лоялна 

конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.  

Основният инструмент за гарантиране спазването на принципите за 

публичност и прозрачност в сектора е Регистърът на обществените поръчки 

(РОП). Той представлява електронна база данни с информация за всички 

обявени обществени поръчки в страната и резултатите от тяхното възлагане, 

включително информация за изпълнението на договорите. Регистърът е създаден 

с приемането на действащия закон през 2004 г. и се поддържа от Агенцията по 

обществени поръчки.  
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Южен централен район е един от районите на ниво 2 /NUTS 2/ в България, 

обхващащ териториите на административните областите Кърджали, Пазарджик, 

Пловдив, Смолян и Хасково /ниво NUTS 3/. Районът включва общо 58 общини: 

18 общини в област Пловдив; 12 общини в област Пазарджик; 7 общини в област 

Кърджали; 10 общини в област Смолян и 11 общини в област Хасково. 

Съобразно Националната концепция за пространствено развитие на България за 

периода 2013–2025 г., на територията на ЮЦР се разположени няколко от 

основните градски центрове на развитие – Пловдив (център от второ ниво), два 

центъра от трето ниво с потенциал за преминаване към второ – Пазарджик и 

Хасково и три центъра от трето ниво – Смолян, Кърджали и Карлово. За 

определените градски центрове за развитие се осъществяват инвестиционни 

програми, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие чрез 

Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

В рамките на дейността „Програма за гражданско съдействие” се 

осъществява граждански мониторинг, чрез който се проследяват процесите и се 

предприемат мерки за отстраняване на нередностите в логически обвързаните 

етапи: 

- Разработване на анализ на административни дела по обжалване на 

общи административни актове на общинските съвети и на 

индивидуални административни актове на общинските администрации 

в областта на строителството  

- Граждански мониторинг и контрол върху действията на 

администрацията в областта на строителството;  

Развитието на района в желаната посока е пряко свързано с 

компетенциите на регионалните и местни власти за разработване и реализация 

на териториални и секторни политики, както и с капацитета за управление на 

проекти и обслужване на гражданите и местния бизнес.  

 II. Кратък преглед на развитието на сектор “Обществените поръчки” 

 т.1 Законодателство 
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 Първото законодателство в България в областта на ОП е през 1997 г. като 

е приет първият Закон за възлагане на държавни и общински поръчки. Това е 

доста опростена нормативна уредба, която в частта за обжалването препраща 

към тогава действащия Закон за административното производство. През 1999г. 

този закон е заменен от първия ЗОП. Тук за първи път се добавя ВАС като 

касационна инстанция за разглеждане на жалби. Съгласно този закон на 

обжалване подлежат само 2 решения – за откриване на процедура и за избор на 

изпълнител. През време на действие на старата уредба е бил налице т.нар. 

„суспензивен ефект” на жалбите и тяхното подаване на практика спира 

изпълнението на обжалваните актове - решения на възложителите, включително 

до произнасяне от ВАС. Недостатъкът на обжалването по този стар ЗОП е било 

забавянето на производството по провеждане на обществена поръчка. Освен 

това таксата за образуване на производството е била ниска, което пък е довело 

до подаване на множество и неоснователни жалби. 

 През октомври 2004 г. влиза в сила нов ЗОП. Съгласно уредбата в него 

производството по обжалване е двуинстанционно и вече е исково и по реда на 

ГПК – с първа инстанция районен и втора окръжен съд. Тук вече е разширен и 

обема от актове на възложителя, които подлежат на обжалване – включително и 

тези за откриване и прекратяване на процедурата, класиране на кандидатите, 

неспазване на критериите за оценка на офертите. Недостатъкът на закона обаче е 

бил в следното: поради бавността на производството и фактът, че процедурите 

се спират рядко, имало е случаи, в които възложителят е сключил договор преди 

приключване на обжалването, а в някои случаи поръчката дори е била 

изпълнена. В тези случаи на практика законът не е предвиждал реално 

инструмент за защита на обжалващия, а единствено възможност да търси 

обезщетение за пропуснатите ползи и нанесените вреди.  

 Със ЗОП от 2004 г. е бил създаден Арбитражен съд към АОП с 

компетентност по разглеждане на спорове свързани с ОП. Той съществува до 

края на 2006 г., когато в действие влизат европейските директиви в областта на 

обжалването, транспонирани посредством ЗИД на ЗОП. Създава се КЗК, в 

производството пред която се допускат писмени доказателства, свидетелски 

показания, експертни становища. За провеждане на производството пред тази 

първа инстанция са предвидени кратки срокове, включително тези относно 
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постановяване на решение по спора и сроковете за представяне на доказателства 

от страните. Втора и последна инстанция по тези спорове е ВАС. Нови моменти 

въведени с този закон са например: правомощието на КЗК на отменя 

незаконосъобразните решения за откриване на процедури; правото на 

жалбоподателя да иска спиране на процедурата по ОП, което става с отделна 

самостоятелно мотивирана молба, подадена заедно с жалбата срещу конкретния 

акт на възложителя.  

 Последващи изменения в процедурата по обжалване на ОП са направени 

през 2010г. с приемането на нова Директива 2007/66/ЕО. Измененията, до които 

води въвеждането на директивата се свеждат до: обявяване за недействителни 

договори за ОП в определени случаи. За разлика от уредбата в гражданското 

право, ЗОП обвързва това право с определен срок (за предявяване на молбата). 

Предвижда се още, че такъв договор ще запази действието си като на 

неизправната страна се налагат санкции. 

 Със  ЗОП от 2016 г. се запазват редица от принципите в частта за 

обжалването. Нововъведенията са с технически характер и са свързани предимно 

със съкращаване на сроковете (например начина на призоваване е чрез 

електронна поща).  Освен принципите, които са изброени в ЗОП - 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, 

пропорционалност, публичност и прозрачност, е важно да отбележим и 

основната цел на закона, от която трябва да изхождаме когато тълкуваме 

неговите правни норми. А именно, целта на ЗОП е възложителят да получи най-

доброто качество на най-добра цена. Основни институции имащи за цел  

осъществяване на контрол върху процедурите по ОП са АОП и АДФИ. Като 

основният контрол е съсредоточен в АОП. Той бива 4 вида съгласно чл. 229 ал. 1 

от ЗОП: контрол чрез случаен избор на процедури за възлагане на обществени 

поръчки, контрол на процедури на договаряне, контрол на изменения на 

договори за обществени поръчки на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

т.2 Регистър на обществените поръчки (РОП) 

Основният инструмент за гарантиране спазването на принципите за 

публичност и прозрачност в сектора е Регистърът на обществените поръчки 
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(РОП). Той представлява електронна база данни с информация за всички 

обявени обществени поръчки в страната и резултатите от тяхното възлагане, 

включително информация за изпълнението на договорите. Регистърът е създаден 

с приемането на действащия закон през 2004 г. и се поддържа от Агенцията по 

обществени поръчки. Достъпът до РОП е безплатен и се осъществява чрез 

Портала за обществени поръчки на интернет адрес www.aop.bg. Регистърът е 

най-важният компонент на Портала за обществени поръчки, който представлява 

единна електронна база данни, съдържаща информация за всички процедури за 

възлагане на обществени поръчки в страната. Всяка обществена поръчка, 

публикувана в Регистъра, получава уникален номер на поръчката с формат 

nnnnn-yyyy-xxxx , където nnnnn е партидата на възложителя, yyyy - годината, в 

която е открита процедурата,   а xxxx - поредността на поръчката за годината. 

Партидата на възложителя е 5-цифрено число и представлява поредният номер 

на вписването на възложителя в РОП. Реализирани са два механизма на търсене 

в базата данни на Регистъра –  бързо и разширено търсене. Бързото търсене 

включва най-често използваните критерии и е достъпно без ограничения. 

Разширеното търсене позволява филтриране на информация от РОП по широка 

гама от критерии. При разширеното търсене има три възможности – търсене на 

преписки, търсене на отделни документи, търсене в информации за обяви. 

Критериите за търсене са разделени на групи. Натискането с мишката върху 

заглавието на групата показва/скрива критериите в нея. Чрез разширеното 

търсене потребителите имат възможност за запазване на дадена комбинация от 

критерии като шаблон за търсене, който може да бъде използван 

многократно. Всяко лице може да се абонира и за получаване на уведомление по 

електронна поща за публикувани документи в РОП, които отговарят на 

зададените критерии в конкретен шаблон. Всеки потребител има достъп до 

шаблоните си чрез своя профил или чрез разширеното търсене, след избор на 

връзката “Шаблони за търсене от профил”.ЗОП не предвижда АОП да налага 

санкции като нейните правомощия в случай на открито нарушение са да уведоми 

АДФИ и СП. 

Наред със задължителната за публикуване информация, Регистърът 

съдържа и много други подробни и разнообразни сведения за обществените 

поръчки в страната. Благодарение на тази богата база данни, РОП позволява 

http://www.aop.bg/
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автоматично извличане и обработване на информация за Годишните 

статистически отчети, без да е необходимо да се изискват допълнителни справки 

от възложителите. Регистърът се ползва все по-широко от органите за контрол 

по ЗОП, които черпят информация за обявените и подлежащи на проверка 

процедури и договори. Разследващите органи и прокуратурата често се обръщат 

към АОП с искане за изготвяне на справки от данните в РОП. През 2009 г. 

интернет страницата на агенцията е изцяло преработена и прерасна в Портал за 

обществени поръчки. Порталът е централизирана система, която дава достъп до 

информация относно всички аспекти на обществените поръчки, систематизирана 

в отделни тематични области, ориентирани към специфичните интереси на 

основните групи потребители. Представена е организацията и дейността на 

АОП, българската и европейската нормативна уредба и практиката в областта на 

обществените поръчки, както и полезни препратки към други интернет ресурси. 

Информацията на Портала се обновява ежедневно. Целта е да се постигне по-

голяма публичност и прозрачност по въпросите, свързани с обществените 

поръчки и да се подобри информираността на обществото. Порталът за 

обществени поръчки предоставя следните електронни услуги:  

 изпращане на подлежащата на вписване информация по електронен път и с 

използване на електронен подпис. За 2013 г. приблизително 90 на сто от 

обявленията и публичните покани са изпратени по този ред;  

 служебно препращане на подлежащата на публикуване информация до 

Официален вестник на Европейския съюз чрез безплатната услуга „Електронен 

подател“ (e-Sender). В нея е включено и получаване на уведомление с 

потвърждение за публикацията в ОВ на ЕС. При прегледа на такива обявления в 

РОП се визуализира и препратка към съответната публикация в TED; 

  получаване на електронна документация за участие в процедура;  

 размяна на въпроси, отговори и разяснения по документацията между 

възложителите и потенциалните участници;  

 предоставяне на т.нар. Портрети на възложителите – място на Портала за 

обществените поръчки, отделено за целите на конкретния възложител, където 



 
 

     
 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА 

ДЕМОКРАЦИЯ”, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ по 

Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез 

подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство” | 

8 

 

той може да предостави обща информация за организацията и друга полезна 

информация, по негова преценка;  

 широки възможности за безплатно, бързо и разширено търсене, за запазване на 

шаблони за търсене и електронен абонамент за информация.  Порталът е 

достъпен на български и английски език и е приспособен за ползване от хора с 

увреждания. Чрез него може да бъде получен безплатно и програмният продукт 

“Редактор на форми”. През последните години се забелязва повишение на 

интереса към Портала за обществени поръчки от страна на потребителите и това 

може да се илюстрира с голямото нарастване на броя на уникални посещения на 

потребителите, като от 2010 г. броят им се е удвоил.Заедно с посоченото, следва 

да се отчете необходимостта от софтуерно и хардуерно усъвършенстване и 

обновяване на портала, включително като се постави въпросът за цялостна нова 

визия и структура на съдържанието. 

III. Анализ на процедурите по планиране, възлагане, изпълнение и 

контрол на обществените поръчки с възложител общините в ЮЦР 

 т. 1 Основни проблеми при възлагането на обществени поръчки в 

областта на строителството 

 Както бе посочено по-горе ЮЦР се разположени няколко от основните 

градски центрове на развитие – Пловдив (център от второ ниво), два центъра от 

трето ниво с потенциал за преминаване към второ – Пазарджик и Хасково и три 

центъра от трето ниво – Смолян, Кърджали и Карлово. Основният проблем на 

процедурите по планиране, възлагане, изпълнение и контрол на обществените 

поръчки в областта на строителството е свързан със твърде стеснителното 

тълкуване на понятието подизпълнител. Често това е причина за подаване на 

сигнали към възложителя по време на изпълнение на определена поръчка или 

основания за обжалване на такава.  

В сигналите често се посочва, че на даден обект е забелязана техника, 

която е собственост на друго ЮЛ, което не е посочено като подизпълнител в 

процедурата по ЗОП. От друга страна, в изискванията на възложителя често е 

заложено участниците да имат изпълнен определен обем работа сходна с 

поръчката на възлагане. Тази работа в много случаи е свързана с вече изпълнена 
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друга обществена поръчка. За пълнота нека разгледаме следния пример: община 

Хасково обявява обществена поръчка за саниране на блок. В критериите за 

подбор се посочва, че всички участници трябва да докажат опит в дейността на 

поставяне на термоизолация в размер не по-малък от 2 000 кв. м. Един от 

участниците – фирма Алфа представя договор и приемо-предавателни протоколи 

с фирма Благоевградстрой, с които доказва, че е изпълнила 5 000 кв.м на блок в 

община Благоевград. Поради най-добра цена този участник е класиран на първо 

място. Следва обаче жалба пред КЗК, в която друг участник – фирма „Студио за 

красота Илиянци” АД сочи, че фирма Алфа класирана на първо място не е 

изпълнила искания обем от работа, тъй като за този блок в регистъра на ОП се 

вижда, че е спечелена от друга фирма - Благоевградстрой, а тук са налице само 

договор между фирма Алфа и Благоевградстрой. При извършена справка се 

вижда, че фирма Алфа не фигурира като подизпълнител в поръчката. Възникват 

въпросите: следва ли фирма Алфа да бъде допусната до участие, има ли 

нарушение на ЗОП и ако има то от страна на кого е? На фирма Алфа, която не е 

била участник в ОП по ЗОП или на фирма Благоевградстрой, която превъзлага 

договорената му работа с друга фирма без това да е посочено в документите му 

за участие? 

Преди да се обърнем към стеснително или разширително тълкуване на 

термина „подизпълнител” по смисъла на ЗОП, нека видим какво казва закона. В 

пар. 2 т. 34 от ДР на ЗОП е посочено, че "подизпълнител" е трето лице, което е 

дало съгласие да изпълни определен дял от предмета на обществената поръчка. 

А т. 5 гласи, че "Договор за подизпълнение" е възмезден писмен договор, 

сключен между изпълнителя и едно или повече лица, с предмет изпълнението на 

една или повече дейности от възложена обществена поръчка с обект 

строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги. Приемайки 

стеснително тълкуване би следвало, че нарушение на закона е налице ако друго 

лице различно от лицето спечелило ОП изпълни работа или част от работата 

възложена му с договор по ЗОП. Практически приложимо ли е това обаче? 

В една част от ОП отговорът ще бъде „да”. Например при асфалтиране, 

изкопни работи, подмяна или изграждане на водопроводи. При този вид ОП се 

предполага и се изисква участниците да разполагат с необходимата 

специализирана техника и квалифициран персонал за работа с нея.  
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Има обаче ОП с по-сложен генезис. Такива са например нашумелите през 

изминалата година саниране на блокове. Голяма част от тях освен подмяната на 

изолация е включена подмяна на дограма, подмяна на електрически мрежи, 

подмяна обслужване на асансьорни съоръжения, покривни пространства, ВиК и 

ОВК инсталации. Този вид на работа изисква участието на няколко 

специализирани фирми. Първото е, че те могат да направят консорциум или да 

бъдат записани като подизпълнители. В методическите указания в програмата за 

саниране обаче е записано, че един участник може да подпише договор само за 

една позиция (един блок). Изхождайки от това и с оглед на административна 

икономия възложителите обявяваха поръчки на обособени позиции, при които 

едно ЮЛ може да участва само за една позиция. Да се върнем на по-горния 

пример. В град като Хасково не са повече от 3-4 фирми, които могат да се 

справят с поставянето на дограма, 2-3 фирми, които могат да се справят с 

окабеляването и т.н. Създаването на такива големи консорциуми би довело до 

невъзможността голяма част от поръчката да се изпълни от местни фирми. 

Разбира се това не е задължително условие, дори не е и препоръчително да се 

ограничава участието на „външни фирми”. Практически обаче това не е 

целесъобразно, тъй като доставката и услугите от отдалечен край на страната би 

натоварило допълнително и излишно ценовата оферта. Изхождайки от основната 

цел на ЗОП, а именно възложителят да получи най-доброто качество на най-

добра цена, то очевидно по-горното не е с целта на закона.  

Излизайки извън формата на ЗОП и обръщайки се към основния закон, а 

именно ЗЗД, договорът по ЗОП - в нашия пример в областта на строителството, 

по своята същност е договор за изработка. Тълкувайки разпоредбите на ЗЗД 

работата по договор за изработка не може да бъде превъзлагана единствено и 

само тогава когато договорът е сключен с оглед на личността на изпълнителя. 

Касае се за договори за изработване на произведения на изкуството – картини, 

скулптури, композиции. 

ЗОП дава правна възможност на възложителя да определя сам условията 

за подбор на изпълнител. Целта на това законово изискване е възложителят да си 

гарантира количествено и качествено изпълнението. От там нататък закона дава 

възможност на участника да гарантира изпълнението като посочи 

подизпълнител съгласно чл. 66 от ЗОП, с който да допълни, в случай, че сам не 
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отговаря на определените условия или да посочи трето лице съгласно чл. 65 от 

ЗОП (напр. договор за наета техника или работна сила и др.). Веднъж отговорил 

на критериите за подбор на възложителя и сключил договор за обществена 

поръчка, изпълнителят не се ограничава само до декларираното в ЕЕДОП. Не 

съществува пречка той да ползва услугите на други ЮЛ или ФЛ, да закупува 

нова техника, която да участва в изпълнението, да наема или да заменя такава. 

Стига чрез тези си действия да не влошава качествено или количествено 

изпълнението на договора. Противното становище е отричане на всякаква 

икономическа и житейска логика. В подкрепа на горното е и единствената 

легална дефиниция на подизпълнител дадена в нормативен акт – пар. 2 т.34 вр. с 

т.5 от ДР на ЗОП. 

т.2 Състояние на пазара  

Състоянието на пазара на обществени поръчки през последните 7 години е 

отражение на общата икономическа обстановка в страната. По същество той се 

явява инструмент за преразпределяне на значителна част от брутния вътрешен 

продукт чрез различните бюджети. Обществените поръчки се явяват фактор, 

определящ посоката на разходите за множество дружества, опериращи в сектори 

от обществено значение, като електропроизводство и електроснабдяване, 

водоснабдяване, дейностите, свързани с добив и пренос на енергоизточници, 

оперирането с инфраструктура като летища и пристанища, пощенските услуги, 

обществения транспорт. Регистърът на обществените поръчки и Порталът са 

основен източник за получаване на систематизирана информация относно 

състоянието на пазара на поръчките в страната. Богатата база данни позволява да 

се прави задълбочен анализ на текущото състояние и да се проследяват 

тенденциите на развитие. Изследването и познаването на характеристиките на 

пазара е от особено значение, тъй като дава възможност за набелязване и 

предприемане на съответни мерки при осъществяване на държавната политика в 

областта. При провеждане на мониторинг на системата на обществените 

поръчки ежемесечно се изготвят справки по различни критерии. Основните 

наблюдавани показатели са брой на възложителите и изпълнителите на 

обществените поръчки; брой и стойност на сключените договори; разпределение 

на процедурите въз основа на техния обект, източник на финансиране, вид на 

избраната процедура; дял на процедурите над праговете по чл. 45а от ЗОП и др.  

Като цяло през последните години се наблюдава съществено увеличение в 

броя на възложителите. Причините за това са свързани най-вече с 

децентрализирането на множество бюджети и възникването на нови 

възложители като районни кметове, ръководители на учебни заведения, детски 
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градини и др. Факт, който поставя на дневен ред въпроси, относно кадровата 

обезпеченост и подготовката на служителите, ангажирани с подготовка и 

провеждане на процедури. Нарастването в броя на възложителите е свързано и с 

въвеждането през 2012 г. на задължително обявяване на поръчките на по-ниски 

стойности. Допреди това не са били обхванати лицата, които оперират с много 

малки бюджети и поради това не са били длъжни да публикуват информация за 

поръчките си. В процеса на усвояване на средствата от европейските фондове 

върху ръста на възложителите оказват влияние и т.нар. възложители ad hoc. Тези 

лица по принцип не са възложители, но когато получават обществени средства, в 

т. ч. по линия на фондовете, те са длъжни да прилагат ЗОП. 

През последните 8 години показва запазване на съотношението между 

строителство, услуги и доставки. Традиционно най-голям е делът на доставките, 

следван от услугите и строителството. Следващият съществен показател за 

анализ е разпределението на поръчките според вида на избраната процедура. 

Видно и от графиката, е запазена установената през годините тенденция за най-

голям процент на процедурите, които гарантират принципа за публичност при 

възлагането – открита процедура по ЗОП. Те заемат 73.57 на сто от общия брой 

процедури. Важен показател за пазара на обществените поръчки е делът на 

средствата, изразходвани след провеждане на процедура на договаряне без 

обявление. Запазена установената през годините тенденция за най-голям 

процент на процедурите, които гарантират принципа за публичност при 

възлагането – открита процедура по ЗОП. Те заемат 73.57 на сто от общия брой 

процедури. Важен показател за пазара на обществените поръчки е делът на 

средствата, изразходвани след провеждане на процедура на договаряне без 

обявление. 

По данни на РОП, за последните 5 години стойността на договорите, 

сключени след проведена процедура на договаряне без обявление, като се 

изключат борсовите сделки, варира в рамките на 4.48 – 8.89 на сто от общата 

стойност на всички възложени поръчки, т.е. не надвишава 9 на сто за целия 

период. Тези показатели илюстрират един сравнително нисък дял в стойностно 

изражение на поръчките, възложени по този ред, независимо от относително 

големия брой процедури на договаряне. Причината е в множеството малки 

възложители по места _(училища, детски градини и др.), които възлагат поръчки 

на основание авторски или изключителни права при доставката на учебници, 

електрическа и топлинна енергия. вода и др. Статистиката за предходната 2013 г. 

(видно от графиката по-долу) е показателна за общата тенденция по отношение 

прилагането на процедурата на договаряне без обявление в последните години. 
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Тя се изразява в намаляване на случаите на използване на този ред. Относително 

най-голям дял имат договорите, възложени на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от 

ЗОП, т.е. поради наличие на авторски и други сходни права, както и на 

изключителни права, притежавани от дружества, опериращи в областта на 

енергетиката и водоснабдяването. За този резултат безспорно допринася и 

осъществявания от АОП предварителен контрол. 

Друг основен показател, който характеризира пазара на обществени 

поръчки са броят и стойността на сключените договори. Видно от графиката, 

броят договори следва този на обявените процедури. Наблюдава се относителен 

спад в средната стойност на един договор, при устойчиво нарастване на общия 

брой договори. Това може да се възприеме като индикатор за снижаване 

стойността на отделната поръчка или съставящите я обособени позиции. Като 

цяло се налага заключението, че наличният капацитет при възложителите трябва 

да обработи повече процедури и да обслужи повече договори за единица време. 

т. 3 Особености на системата 

Общият преглед на системата показва, че тя се характеризира с няколко 

специфични черти: 

 ниски прагове за възлагане на обществени поръчки; 

 публичност на процедурите по възлагане без обявление; 

 възлагане на услугите по Приложение № 3 от ЗОП чрез процедури 

по закона; 

 Множество рестриктивни мерки на ниво законодателство. 

Утежнен режим на възлагане- като примери могат да бъдат 

посочени:  ограничението за максималния срок на договорите за 

услуги до 5 г. и по изключение до 10 г.;  изискванията към състава 

на комисиите при възложителите; изискванията към 

съдържанието на офертите и тяхната комплектованост;  

подробните правила за работа на комисията при отваряне и 

разглеждане на офертите; детайлни срокове за изпращане на 

информацията, подлежаща на публикуване и др. 

 Електронно обявяване на поръчките в около 90 % от случаите; 
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т.4 Основна цел на стратегията 

Прегледът на състоянието на сектора обществени поръчки очертава 

тенденция на възходящо развитие в много аспекти. Същевременно са установени 

и някои слабости, за чието преодоляване трябва да се набележат адекватни и 

конкретни мерки. От изключителна важност за напредъка на обществото през 

следващите години ускореното развитие на икономиката на страната. В областта 

на обществените поръчки това означава създаване на условия за разходване на 

публичните финанси по възможно най-добрия начин, вкл. чрез усвояване в 

максимална степен на средствата от еврофондовете. За постигане на този 

резултат е необходимо осигуряването на подходящи предпоставки. В този 

смисъл, изложеното по-горе спомага да се дефинира основната цел на 

стратегията за развитие на сектора за периода 2014 – 2020 г. като: повишаване на 

ефективността и законосъобразността при възлагането на обществени поръчки. 

Постигането на тази цел налага определянето на областите, като за всяка се 

дефинират конкретните оперативни подцели и се набележат съответни мерки и 

действия. Анализът на системата показва, че водещо значение има нормативната 

уредба и нейното правилно прилагане в практиката. Важно условие е 

създаването на гаранции за публичност и прозрачност. Същевременно не следва 

да се пренебрегва човешкия фактор, без който системата не може да 

функционира ефективно. Ето защо е необходимо да се набележат мерки за 

изграждане на устойчив и компетентен административен капацитет. 

Осигуряването и поддържането на трайна и законосъобразна практика следва да 

се гарантира чрез добре структурирана и ефективно работеща контролна 

система, както за предварителен, така и за последващ контрол, и чрез 

възможност за достатъчно бързо и справедливо обжалване на процедурите. В 

тази връзка петте области на въздействие, чрез които ще се осигури постигането 

на посочената по-горе основна цел – законодателство и неговото прилагане, 

публичност и прозрачност на обществените поръчки, укрепване на 

административния капацитет и професионализма в сектора и контролна система. 

Към всяка от тях следва да бъдат дефинирани следните подцели:  

 Рамково, устойчиво и опростено законодателство, в пълно 

съответствие с новите европейски директиви;  

 Установяване на законосъобразна практика;  

 Повишаване на публичността и прозрачността чрез въвеждане на 

изцяло електронни методи и средства при възлагане на обществените поръчки;  
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 Създаване на устойчив административен капацитет и повишаване на 

професионализма;  

 Повишаване на ефективността на предварителния, текущия и 

последващия контрол на обществените поръчки. 

 

IV.  ОБЛАСТИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ  

т.1  Законодателство : 

Цел: Рамково, опростено и устойчиво законодателство, в пълно 

съответствие с новите европейски директиви. Нормативната уредба е в основата 

на уреждането на отношенията, свързани с възлагането на обществени поръчки. 

От приемането на първия закон до настоящия момент тя непрекъснато се 

променя с цел доразвиване и подобряване на правилата за възлагане на 

публичните договори. Важна стъпка в тази посока е редуциране броя на 

нормативните актове, чрез отмяната на НВМОП и НВСОП. Като една от 

основните характеристики на действащото законодателство може да се посочи 

детайлната уредба свързана с провеждането на процедурите. Този „казуистичен“ 

подход има своите предимства, тъй като в редица случаи улеснява 

възложителите при прилагането на правилата. Същевременно обаче той поражда 

някои затруднения в практиката. Те произтичат от съдържанието на урежданата 

материя, която обхваща най-общо три съществено различаващи се групи обекти 

– строителство, доставки и услуги. Всяка от тези групи/тях включва практически 

неограничен брой дейности. Подробно разписаните правила не позволяват 

гъвкавост на действията в конкретна ситуация, а по-скоро възпрепятстват 

нейното решаване. Налага се прекратяване на процедурата и повторното й 

откриване. Това пречи на възложителите да удовлетворят своевременно своите 

потребности. От друга страна се поражда необходимостта от непрекъснато 

правно уреждане на нови случаи, което е една от причините за чести промени и 

неустойчивост на законодателството. В тази връзка са и критиките на ЕК 

относно обществените поръчки, отправени в официални писма и мониторингови 

доклади по повод състоянието и напредъка на страната. Многобройните 

промени се сочат от Комисията като една от предпоставките за допускане на 

грешки при неговото прилагане, предвид невъзможността да се изгради 

компетентен административен капацитет. Те не позволяват създаването на 

единна и константна практика. Същевременно приемането от Европейския 

парламент и от Съвета на новия пакет от директиви по обществени поръчки ни 
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изправя пред поредното предизвикателство. Натрупаните познания и опит във 

въвеждане и прилагане на европейско законодателство в областта следва да се 

използват по най-добрия начин, като се избегнат недостатъците на действащата 

правна уредба и се развият нейните достижения. Подобряването на качеството 

на нормативната уредба е реално изпълнимо само при изготвяне на изцяло нов 

закон, а не чрез поредни промени в настоящия ЗОП, който следва да бъде 

отменен. Новият рамков закон трябва да съдържа ясни и опростени правила като 

гаранция за неговата устойчивост и същевременно да осигури пълно 

съответствие с новите европейски директиви. В него следва да се въведат отново 

и двете действащи и непроменени директиви – Директива 2007/66/ЕО, която 

урежда въпросите свързани с обжалването на процедурите и Директива 

2009/81/ЕО за обществените поръчки в областта на отбраната и сигурността. 

Извън посочената нормативна рамка остава Директива 2014/23/ЕС за 

възлагането на договори за концесия, която ще бъде транспонирана в отделен 

закон, в съответствие с досегашната практика в страната. Във връзка с 

подготовката и приемането на новата законова рамка в стратегията са 

набелязани няколко мерки. Тяхното, изпълнение е обвързано с конкретни 

дейности, подробно разписани в плана за действие, който е неразделна част от 

нея. 

т.2 Прилагане на законодателството : 

Цел: Установяване на законосъобразна практика Осигуряване на 

правилно прилагане на законодателството е непрекъснат процес, който следва да 

се поддържа постоянно. В този смисъл трябва да се предприемат незабавни 

действия срещу разпространението на всяка незаконосъобразна практика. 

Основната цел в тази област е с всички подходящи способи, средства и мерки да 

се работи за установяване и поддържане на трайна законосъобразна практика на 

всички етапи на процеса, свързан с обществените поръчки, от тяхното планиране 

до проследяване на резултата от изпълнението на договорите. Ефективността 

при реализирането на набелязаните мерки предполага да се използва 

натрупаната до момента практика, която следва да се преразгледа, доразвие и 

непрекъснато да се обогатява. Ето защо мерките в тази област на въздействие 

могат условно да се разделят на две групи – такива, които касаят действащото 

законодателство и други, които са насочени към установяване на правилно 

разбиране и прилагане на новото законодателство. 

т.3 Публичност и прозрачност на обществените поръчки:  
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 Цел: Повишаване на публичността и прозрачността чрез въвеждане на 

изцяло електронни методи и средства при възлагане на обществените поръчки 

Провеждането на процедурите по публичен и прозрачен начин е една от 

основните предпоставки за елиминиране на опасността от някои потенциални 

корупционни практики. Понастоящем принципите на публичност и прозрачност 

в процеса на възлагане са осигурени чрез редица правила и механизми. Основна 

роля сред тях заемат публичното обявяване на определена информация за 

поръчките, както и правила за работа на оценителните комисии, чрез които се 

гарантира публичен и прозрачен ред за избор на изпълнител. В тази връзка, 

разширеното използване на електронни способи и средства ще допринесе в 

значителна степен за ефективното противопоставяне и недопускане на корупция 

в областта. Въвеждане на изцяло електронно възлагане при поръчките ще доведе 

до намаляване на административната тежест за бизнеса, до реализиране на 

значителни икономии на средства, време и административен капацитет, като 

същевременно ще наложи общи стандарти в процеса на възлагане. Важен ефект 

от реализирането на този процес е улесненото събиране на статистическа 

информация за тенденциите на развитие на пазара и възлагането на поръчки, 

подпомагане процесите на одит и последващ контрол, както и повишаване 

доверието на обществото в системата. Поради сравнително високата степен на 

технологична култура в нашето общество, въвеждането на електронното 

възлагане ще улесни участието на пазара на малки и средни предприятия и като 

краен резултат ще доведе до увеличаване на конкуренцията и до постигане на 

по-изгодни условия за възложителя. Отпадането на конвенционалните 

„хартиени” методи за възлагане ще спомогне за развитието на зелена икономика, 

което освен опазването на околната среда, същевременно ще осигури 

ефективност и бързина на бизнес процесите. Предвид това част от мерките в тази 

област на въздействие следва да са насочени към ускоряване процеса на изцяло 

електронно възлагане на поръчки. Друга част от дейностите трябва да позволят 

разширяване на средата за изцяло електронен обмен на информация. 

 

т.4 Укрепване на административния капацитет и 

професионализма в сектора  

Цел: Създаване на устойчив административен капацитет и повишаване 

на професионализма Един от най-важните фактори за ефективното и 

законосъобразно възлагане на обществените поръчки е наличие на необходимия 

административен капацитет. Той трябва да е достатъчен в количествено и 

качествено отношение. Това условие се отнася както за капацитета при 
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възложителите, така и за този, на органите с правомощия в областта (АОП, УО 

на ОП, СП, АДФИ, КЗК и ВАС). Тези обстоятелства, както и причините, които 

го пораждат са констатирани и от ЕК, като са направени съответни препоръки. 

Същевременно не може да се отрече, че възложителите и посочените органи 

разполагат с квалифицирани служители, част от които с дългогодишен опит. 

Като цяло обаче техният брой е недостатъчен спрямо потребностите и средния 

брой на ежегодно провежданите обществени поръчки в страната. Една от 

причините за затрудненията срещани от възложителите в процеса на възлагане 

са честите нормативни промени. Те се явяват сериозна бариера пред 

установяването на единна практика и изграждането и поддържането на устойчив 

административен капацитет. Друг важен фактор за идентифицираните проблеми 

е липсата на достатъчно обучени кадри, на програми за обучение и на 

стандартизирани документации (особено в отделни сектори). Това се отнася най-

вече за помалките „класически” възложители. В някои случаи те не разполагат с 

обособени звена или длъжностни лица, които да се занимават изцяло с 

възлагането на поръчки. Налага се ангажирането на служители, които не 

притежават нужните знания и опит и които изпълняват и множество други 

разнородни задачи. Това ги лишава от възможността за подготовка и добро 

познаване на законодателството по обществени поръчки и практиката по 

неговото прилагане. Резултатът от това е неефективно планиране, грешки в 

процедурите и невъзможност за проследяване изпълнението на възложените 

договори. Практиката показва, че големите „класически” и „секторните” 

възложители разполагат със специализирани звена, натоварени с тази дейност. 

Поради възлагането на многобройни и разнообразни договори обаче, в 

определени случаи те също се нуждаят от специални знания в различни области, 

особено във връзка с изготвяне на техническите задания. Инцидентното наемане 

на външни консултанти не винаги е гаранция за успешно възлагане и не спомага 

за постигането на единен и цялостен подход при възлагането. Често се 

наблюдава използването на документации от вече възложени поръчки или от 

процедури, организирани от друг възложител. При този подход се наблюдават 

някои негативни тенденции – мултиплициране на вече допуснати грешки, 

несъобразяване с междувременно настъпили промени в законодателството и/или 

с конкретните нужди на възложителя и т.н. Налага се изводът, че наличието на 

качествени обучения с практическа насоченост са най-съществената 

предпоставка за повишаване на професионализма в сектора. Следва да се 

отбележи, че лектори и обучения не липсват. В преобладаващата си част те са 

организирани на пазарен принцип. Част от лекторите са самообучаващи се и в 

изявите си най-често изразяват своите разбирания, опит и познания по темите 

свързани с обществените поръчки. Това извежда на преден план необходимостта 
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от разработване на одобрена единна програма с цел установяване на правилна и 

константна/ непротиворечива практика. На последно място, но не и по значение, 

трябва да се посочи макар и послабо изразена тенденция на засиленото 

текучество при някои възложители и органи с правомощия в областта на 

обществените поръчки. Това в най-голяма степен важи за състава на АОП, което 

рефлектира върху обхвата на методологията и предварителния контрол. 

Необходимо е усилията за понататъшното развитие и укрепване на 

административния капацитет и повишаването на професионализма в сектора да 

преминат на следващо, покачествено ниво. 

т.5 . Контролна система  

Цел: Повишаване ефективността на предварителния, текущия и 

последващия контрол на обществените поръчки От прегледа на системата на 

обществените поръчки е видно, че тя се характеризира с провеждане на контрол 

на всички етапи от процеса на възлагане на публичните договори. Съобразно 

момента към който се извършва, той условно може да се раздели на 

предварителен, текущ и последващ. Предварителният контрол започва още при 

подготовката на процедурите от възложителя, когато се задават основните 

параметри на поръчката, отразени в решението, обявлението и документацията. 

Основната му цел е законосъобразното откриване на процедурата. Той се 

осъществява от АОП и е двуетапен (преди и след нейното обявяване). 

Едновременно с него, контрол се провежда и от управляващите органи, който се 

характеризира с различни специфики при отделните оперативни програми. 

Доколкото с обжалването се проверяват решенията на възложителя, взети в хода 

на процедурата, то може да се разглежда като форма на текущ контрол. Такъв е и 

контролът за законосъобразност по прилагането на процедурите на договаряне 

без обявление, осъществяван от АОП. Проверката на целия процес на възлагане 

след сключването на договорите се осъществява от СП и АДФИ под формата на 

последващ контрол. Когато финансирането на поръчката е със средства от 

европейските фондове, такъв контрол осъществяват и ИА „ОСЕС“. От 

изложеното е видно, че са налице множество органи с различни компетентности 

в областта на контрола върху обществените поръчки, чрез които се проверяват 

всички етапи на процеса на възлагане. За установяване на единна и 

законосъобразна практика обаче от съществено значение е при изпълнение на 

функциите си тези органи да тълкуват и прилагат по един и същи начин 

нормативната уредба. В противен случай се създават предпоставки за допускане 

на противоречива практика и множество грешки и нарушения при възлагането 

на поръчките. През изминалите години контролните органи са натрупали 
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познания и разнообразен и ценен опит в тази област. Поддържаното 

дългогодишно сътрудничество за обмен на добри практики между АОП, СП и 

АДФИ е добър пример, който следва да се развие и обхване всички органи за 

контрол. Същевременно е необходимо всеки от органите да анализира своята 

дейност с цел повишаване на нейната ефективност. Следва ясно да се очертае 

обхвата на отделните видове контрол, за да се избегне припокриването на 

правомощия, както и да се предвидят начини за обратна връзка, за да се постигне 

синхрон между действията на контролните органи. 

V. Граждански мониторинг и контрол върху действията на 

администрацията в областта на строителството: 

Работата на администрацията в България, освен, че има директно 

отражение върху живота на всеки български гражданин, влияе на бизнес средата 

в страната и на нейната конкурентоспособност в световен мащаб. 

Административните услуги все още не са с необходимите ефективност и 

качество поради ограничения напредък на административната реформа. Не се 

предоставят услуги по различни канали, нито услуги тип „епизоди от живота“/ 

„бизнес събития“, а твърде малко електронни услуги са развити до ниво 

транзакция. Развитието на електронното управление се осъществява с бавни 

темпове, а възможностите за предоставяне на е-услуги са все още 

незадоволителни. В това отношение от полза за предприятията ще бъде и 

развитието на единното звено за контакт и електронните административни 

услуги. 

Проблемите, пред които е изправена българската администрация, се 

дължат и на слабостите в процеса на стратегическо планиране, разработване, 

изпълнение и мониторинг на политики, както и разпределението на функциите 

и координацията между административните структури. Неустойчивата 

законодателна рамка и ниската степен на между-институционална координация 

влияят на бизнес климата и производителността. Налице е раздробеност на 

административните структури, което затруднява координацията и изпълнението 

на секторните и хоризонталните политики и налага оптимизация на структурите. 

Недостатъчното качество на процеса на правене на политики се дължи на 

липса на регулярна оценка на въздействието, мониторинг и оценка на 
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политиките и на неясно разпределение на функциите между централното, 

регионалното и местното ниво на администрация. 

В България е налице сравнително утежнена регулаторна среда за правене 

на бизнес. Процедурите са тромави и изискват време и финансови средства. 

Средно за страната, разходът на време и средства е пет пъти по-висок спрямо 

средния за ЕС. 

 През последните години регулаторните режими и процедури в България 

бележат тенденция към нарастване; основно предизвикателство пред 

администрацията е да намери средствата и механизмите за тяхното намаляване. 

С приемането на ЗОАРАКСД не са постигнати целите за доброто регулиране в 

страната. Констатирано е ограничено приложно поле на ЗОАРАКСД, като не е 

изградена адекватна институционалната рамка за прилагането на закона. 

Съществува ограничено прилагане на принципа на мълчаливото съгласие, като 

специалните закони избягват прилагането на този принцип. Според списъка на 

унифицираните наименования на административните услуги в България са 

налични около 750 режима на централно ниво. Налице са обаче и редица квази 

режими, които са приведени под наименованието на услуги. Голяма част от 

режимите не са съобразени със ЗОАРАКСД. Процедурите по предоставяне на 

услуги за бизнеса като цяло са тромави и недостатъчно прозрачни. По 

отношение на лицензионните и регистрационни режими има необходимост да се 

въведе правилото „първи заявява - първи получава отговор“. Не са налични 

информационни системи, които да позволят нарастване на прозрачността.  

Има случаи, в които въвеждането или поддържането на регулации се 

аргументира с предполагаеми изисквания на нормите на общностното право. 

Особен акцент трябва да се постави върху анализа на въпроса дали и доколко 

нормите на общностното право действително налагат въвеждането на 

допълнителни регулации и в кои случаи целта на нормата може да се постигне с 

по-пестеливи средства. В някои от случаите липсва гъвкавост при прилагането 

на европейските регламенти и директиви, като се въвеждат ненужни 

ограничения и тежести на бизнеса. За тази цел е необходимо много по-тясно 

сътрудничество със съответните органи на ЕС и получаването на методическа 

помощ от тяхна страна за облекчаване на административната и регулаторна 

тежест в България.  

Редица режими, за които не може да бъде аргументирана необходимост от 

съществуване, следва да бъдат изцяло премахнати, а останалите значително 

облекчени с цел да се създадат по-добри условия за стартиране и развитие на 

бизнес в страната.  
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В България липсва стандартизиране на предоставяните общински 

административни услуги по отношение на процедури, документация и срокове. 

Констатира се, че различните практики затрудняват бизнеса и че 

административната тежест на местно ниво e значителна. Особен проблем е, че 

през последните години по редица проекти са направени анализи за 

реинженеринг на едни и същи по свята същност общински услуги - всяка 

община отделя национален и европейски ресурс, за да подобри услугите, без да 

се влага разбирането, че това са идентични по своя характер услуги. Една от 

причините е липсата на референтен модел за предоставяне на услугите на 

общинско ниво. 

 

т.1 Обществени поръчки 

 

Често критикуван нормативен акт, влияещ върху политиката на 

администрацията по отношение на бизнеса е Законът за обществените поръчки. 

Въпреки честите му изменения този акт досега не отговаря на ключови въпроси: 

прозрачност на процедурите, намаляване на формалистичните за сметка на 

качествените изисквания и критерии, гарантирането на достъпа до пазара на 

малки, средни и новосъздадени предприятия, стриктна отчетност и контрол. Ако 

досегашните изменения на закона не са дали отговор на тези проблеми, то значи, 

че при него е налице дефицит на качествена регламентация, който трябва да 

бъде компенсиран чрез проактивна законодателна дейност. 

  

Проблемите в сферата на обществените поръчки са от толкова важен 

характер, че те следва да бъдат третирани, а препоръките за подобрение в тази 

сфера да бъдат определени и решени в отделен стратегически документ – пътна 

карта. Задача на администрацията на всички нива, включително и особено на 

органите по прилагане и надзор върху ЗОП е да създадат такива предпоставки, 

че да се преодолее усещането към този закон като към централен източник и 

съюзник на корупцията.  

България трябва да гарантира правилното прилагане на законодателството 

за обществените поръчки, като разшири ex-ante контрола, упражняван от 

Агенцията по обществени поръчки с цел предотвратяване на нередности. 

 

т.2 Форми на сътрудничество между администрацията и бизнеса  
 

Споделената отговорност между публичните и частните структури е част 

от облика на съвременната пазарна икономика.  

а) публично-частно партньорство  
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Публично-частното партньорство е значим инструмент за реализацията на 

инфраструктурни проекти. Този вид партньорство е един от приетите методи за 

осъществяване на дейности от обществен интерес с участието на частни 

партньори, особено в случаите, когато става въпрос за по-сложни проекти, които 

изискват значителен финансов ресурс.  

В България е създадена правна рамка за осъществяване на публично-

частно партньорство през 2012 г., но все още няма напредък в тази област. В 

сферата на ПЧП у нас съществуват проблеми в диалога и яснота за формите на 

сътрудничество между публичната власт и бизнеса: неясни условия за 

възникване на партньорство, пречки при самите процедури, административни 

затруднения и др. Друг дефицит е липсата на информираност на гражданите и 

бизнеса относно проектите, които могат по принцип да се реализират в хипотеза 

на публично-частно партньорство.  

В нормативните актове, засягащи ПЧП, се наблюдава липса на общ 

подход и сложна форма на описване на задълженията и отговорностите на 

страните по партньорството. Като цяло липсват ясно обособени и представени 

разграничителни критерии за провеждане на ПЧП, както и ясно регламентиране 

на структурите и процеса за оценка на ПЧП.  

Повечето от общините в България са с ограничен ресурс от общинска 

собственост и нямат необходимия финансов ресурс за реализиране на своята 

социална и икономическа политика. Публично-частното партньорство е начин да 

се привлече частният капитал за решаване на проблеми от силен обществен 

интерес, като частният капитал да стане съпричастен към проблемите на 

общината, в която реализира своя бизнес.  

Необходима е администрация, която да е в състояние още на ранен етап да 

анализира и дефинира възникващи проблеми на обществото, да формулира 

политики за тяхното разрешаване и да ги осъществява. Необходима е 

администрация, която да осъществява по-добре своите функции по един 

структуриран начин както и механизъм за диалог с организациите в обществото, 

за да бъдат добре познавани и хармонизирани интересите на различните групи. 

За да стане това е необходимо да се предвидят механизми за автоматичното 

идентифициране на проблеми и конфликти в обществото с анализи на причините 

за появата им, да се предвидят механизми за тяхното отстраняване и на базата на 

широк обществен консенсус да се предвидят цели и средства за адаптиране на 

структурите на държавното управление към динамично променящите се нужди 

на обществото, с оглед развитие на гъвкава, модерна, иновативна и отзивчива 

администрация.  
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VI. Заключение 

В контекста на членството на България в Европейския съюз и 

европейското административно пространство българското правителство си е 

поставило задачата да трансформира администрацията от система, обърната към 

себе си в система, изцяло подчинена и работеща за обществото. За българската 

администрация е важно да осъзнае и следва своята мисия - да служи на 

обществото. За да бъде българската администрация добра, тя трябва да работи в 

съответствие с общоприетите и утвърдени за европейското административно 

пространство принципи и практики на добро управление, за законност, 

надеждност и предсказуемост, откритост и прозрачност, отчетност, ефективност, 

ефикасност, партньорство и кохерентност. Всяка администрация работи за 

реализацията на определени управленски решения като елементи на 

правителствени стратегии, програми и публични политики. 

 

 

 

 

 

 

 


