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Проект „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ” 

Дейност „Програма за гражданско действие”  

Доклад  

Оценка на действията на община Свиленград в областта на строителството с 

фокус върху проведените обществени поръчки и прилагането на принципите на 

свободна конкуренция, ефективност, публичност и прозрачност 

 

1.ВЪВЕДЕНИЕ   

Настоящият доклад се разработва по 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” и по-конкретно проектна дейност „Програма за 

гражданско действие”.  

Общината е основната административно-териториална единица, в която се 

осъществява местното самоуправление. Сред основните функции на общините са 

нормотворчеството в определени области, където имат правомощия и 

правоприлагането. Общинският съвет създава местната нормативна уредба, която е 

задължителна на територията на общината (наредби и решения) като се ръководи от 

националното законодателство. В повече от 200 закона и други актове са предвидени 

конкретни ангажименти за местните органи, включително и по отношение на 

общинската икономика. От една страна общината осъществяване инвестиционната 

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 подробните устройствени планове, одобрени проекти 

и строителни книжа; разрешаване на строителството; издаване на скици и 

удостоверения; и др. Договорите на всичките 265 общини представляват над 1/4 от 

броя и сумата на обществените поръчки в страната в периода от 2007 до 2015 година. 

Данните сочат, че констатирани нарушения и съмненията за корупционни практики при 
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процедурите за обществени поръчки са относими към всички нива на разходване на 

публичен ресурс. Това показват проверките и отчетите на Агенцията за държавна 

финансова инспекция през 2015 г., където в над 40% от обществените поръчки са 

открити нарушения. По-голямата част от тях са свързани с неспазване на принципите 

на Закона за обществените поръчки за публичност и прозрачност, свободна и лоялна 

конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. През 2015 г. 

Върховната административна прокуратура оспорва 173 акта за строителство в 13 

общини по случаи на незаконосъобразни норми в наредби, приети от общинските 

съвети. Сред тях са и разпоредби, с които без решение на общинския съвет кметът 

може да издаде заповед или анекс при промяна в параметрите на тези права. 

Направените промени в посока на отваряне на данните дават възможността за тяхното 

анализиране и последващото разкриване от страна на гражданите и изготвяне на 

оценки и отправяне на препоръки за подобряване на инвестиционния климат, решаване 

на проблеми при възлагането на обществени поръчки и отстраняване на пропуски в 

нормативните актове в сферата на строителството. 

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.  
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С настоящият доклад се цели да се направи оценка на действията на Община 

Свиленград в областта на строителството с фокус върху проведените обществени 

поръчки и прилагането на принципите на свободна конкуренция, ефективност, 

публичност и прозрачност. 

2. ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД 

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.  

 

Община Свиленград Община Свиленград е административно- териториална единица 

по смисъла на Закона за административно - териториалното устройство в Република 

България (ЗАТУРБ), част от област Хасково, и статистическа териториална единица от 

ниво LAU 2 (община) по Номенклатурата за статистически териториални единици 

(NUTS) на ЕС. Административен център на общината е град Свиленград. Съгласно 

Закона за регионалното развитие област Хасково, респективно община Свиленград, се 

включва към Южен Централен район. Територията е разположена на площ от 705,37 км 

2 , като община Свиленград се нарежда на трето място по големина в област Хасково. 

На североизток граничи с община Тополовград, на северозапад с община Харманли, на 

запад с община Любимец, на юг с Република Гърция и югоизток с Република Турция. В 

североизточния й край са склоновете на Сакар планина, на югозапад - Източните 

Родопи, а в централната част е долината на река Марица. Във физико-географско 

отношение територията на общината включва части от Горнотракийската низина, 

Сакар и Родопите. Община Свиленград включва 24 населени места: 1 град 

(административен център) и 23 села. Административният център на община 

Свиленград е град Свиленград, който е разположен по двата бряга на река Марица, с 

надморска височина 52 м. Град Свиленград е опорен център от трето ниво в мрежата от 
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опорни центрове, предложена от Националната концепция за териториално развитие - 

административен, икономически, културен и търговски център в Хасковска област. В 

него има концентрация на финансово-кредитни институции, развитие на обслужващата 

сфера и инфраструктурата. Геополитическото разположение на общината се превръща 

постепенно в основна “визитка на територията” – на границата между Европа и Азия, 

Европейския съюз и Турция, на „Пътя на коприната”. Като следствие на 

благоприятната природна среда, специфичен тероар и мащабната инвестиция в сферата 

на винопроизводството са налице наченки на утвърждаване на имидж на „лозаро-

винарски” ареал. Общината има уникалната даденост да бъде граница на България с две 

съседни държави- Република Гърция и Република Турция. Оттук произлиза водещата й 

роля в бъдещото развитие на европейските транспортни коридори, свързващи Европа с 

Близкия и Далечния Изток - коридор №4 по посока на Истанбул и други транспортни 

артерии в близост като наскоро построената модерна магистрала Виа Егнация 

(Истанбул-Солун), както и удобния скоростен път до пристанище Александруполис и 

до магистралата Виа Егнация. През територията на гр. Свиленград минава 

железопътната линия София-Пловдив-Свиленград-Истанбул, свързваща България с 

европейската мрежа, както и железопътната връзка Свиленград- 

ДикияАлександруполис. Уникалната й даденост да граничи с Турция и Гърция, крие 

големи възможности за конкретни дву- и тристранни проекти в сферата на 

икономиката, културата, бизнеса, околната среда, екологията. Общият брой на 

населението е 22 816 души (НСИ, 2012), което представлява 9,4 % от общото население 

на областта. Около 79,3% от населението на община Свиленград живее на територията 

на гр. Свиленград, който е единственият град на територията на общината. 

Демографската динамика на населението в областта и община Свиленград показва, че 

темповете, с които намалява населението на общината не се различават от общите за 

областта. За периода 2007–2012 г. населението на община Свиленград и област Хасково 

намалява със 7.7 процентни пункта. Гъстотата на населението е 32,6 д/кв.км, слабо 

населена спрямо средната гъстота за област Хасково (43,7 д/кв.км), тази на ЮЦР (57,5 

д/кв.км) и тази за страната (65.6 д/кв.км). Съгласно Наредба № 14 от 01.04.2003 г. за 

определяне на населените места в селски и планински райони, издадена от министъра 

на земеделието и горите и министъра на регионалното развитие и благоустройството, 

обн., ДВ, бр. 35 от 16.04.2003 г. община Свиленград е определена като община от 

обхвата на селските и планинските райони в България. Ползи за развитието на община 

Свиленград от позиционирането й в двете категории групи могат да се извлекат в 

няколко направления, от гледна точка на достъп до външни финансови ресурси. Като 

ключови такива се явяват експлоатацията на местни природни ресурси и развиването 
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на потенциала на територията за икономическа диверсификация в неземеделски 

дейности. 

3. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

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. 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”. 

Обществени поръчки на територията на Община Свиленград 

http://www.aop.bg/
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ОБЯВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017г.-31.12.2020г. за 

Община Свиленград в сферата на „Строителството“ и/или свързани в тази област, 

в това число обявени обществени поръчки по Инвестиционни проекти и Обжалвани 

процедури.  

За изследвания период, броят на обявените поръчки е общо 54 обществени 

поръчки. Основни и значими от тях по стойност, обществен интерес, както 

и с оглед подобряване на  инвестиционния климат в община Свиленград 

са:  

1. Проект с наименование „Доставка и монтаж на скейт съоръжения”. 

Предмет на тази поръчка е извършване на  доставка и монтаж на скейт 

съоръжения. Съгласно фиксираната и публично обявената 

документация максималната стойност на тази обществена поръчка е 

50.750.00лв. Уникален номер на обществената поръчка в Регистъра 

на АОП: 9092704 . 

2. Проект с наименование „Текущ ремонт на покрив в ДГ 

"Зорница"/2019г/”. Уникален номер на обществената поръчка в 

Регистъра на АОП: 9091604. Обект на поръчката е строителство. 

Предмет-  извършване на текущ ремонт на покрив на ДГ „Зорница”. По 

техническа спецификация максималната стойност на тази обществена 

поръчка е 6113.66лв. 

3. Проект с наименование „Доставка и монтаж на детска къщичка,беседка 

и ограда в двора на ДГ” Радост” по проект на МОСВ и ПУДООС.Обект 

на поръчката е строителство. Предмет на тази поръчка се състой в 

дейност по  доставка и монтаж на детска къщичка със занимателни 

игри,беседка и ограда в двора на ДГ „Радост“, гр. Свиленград, 

финансиран по проект „Земята – наша къщурка зелена“ по 

Национална кампания „За чиста околна среда-2019г.” на МОСВ и 

ПУДООС. Уникален номер на обществената поръчка в Регистъра 

на АОП: 9090474. Максималната стойност на тази обществена поръчка 

е 3481.50лв.   

4. Проект с наименование „Извършване на СМР за "Възстановяване и 

озеленяване на зона за спорт и отдих в с.Мезек, община 

Свиленград",финансиран по национална кампания"За чиста околна 

среда-2019" на МОСВ и ПУДООС. Предмет- Извършване на СМР за 

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092704
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091604
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9090474
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"Възстановяване и озеленяване на зона за спорт и отдих в с.Мезек, 

община Свиленград", финансиран по национална кампания "За 

чиста околна среда-2019"на МОСВ и ПУДООС. Уникален номер на 

обществената поръчка в Регистъра на АОП: 9089601. Място на 

извършване: с.Мезек, община Свиленград. Максималната стойност 

на тази обществена поръчка е 9999.32лв. 

5. Проект с наименование „Благоустрояване на дворно пространство в 

ДЯ"Пролет" и ДЦДТМУ"Надежда" в гр.Свиленград”. Предмет -

Благоустрояване на дворно пространство в ДЯ"Пролет" и 

ДЦДТМУ"Надежда" в гр.Свиленград. Уникален номер на 

обществената поръчка в Регистъра на АОП: 9089224. Обект на 

поръчката е строителство. Максималната стойност на тази обществена 

поръчка е 45 916.66лв. 

6. Проект с наименование „Инженеринг на обект: „Подмяна на 

водопроводна мрежа, реконструкция и рехабилитация на улицa “П. Р. 

Славейков“, гр. Свиленград”. Предметът на изпълнение по същия е 

„Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор 

на обект: „Подмяна на водопроводна мрежа, реконструкция и 

рехабилитация на улицa “П. Р. Славейков“, гр. 

Свиленград”.Уникален номер на поръчката в Регистъра на 

АОП: 9088698. Обект на поръчката е строителство. Максималната 

стойност на тази обществена поръчка е 119 690лв.  

7. Проект с наименование "Текущ ремонт на Читалище село 

Студена".Уникален номер на информацията за публикуваната в 

профила на купувача обява за обществена поръчка:  9072682. Обект на 

поръчката е строителство. Максималната стойност на тази обществена 

поръчка е 24 375лв.  

8. Проект с наименование  „Извършване на СМР в Дом за възрастни хора 

с психични разстройства - с. Пъстрогор, община Свиленград”. 

Предметът на изпълнение по същия е извършване на СМР в Дом за 

възрастни хора с психични разстройства - с. Пъстрогор, община 

Свиленград, /ремонт на административна сграда, която е на два 

етажа/.Уникален номер на информацията за публикуваната в профила 

на купувача обява за обществена поръчка: 9065547. Обект на поръчката 

е строителство. Максималната стойност на тази обществена поръчка е 

33 333.33лв.  

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9089601
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9089224
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9088698
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072682
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9065547
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9. Проект с наименование „Подмяна на настилка на спортна площадка в 

кв. „Изгрев”, гр. Свиленград”. Обект на поръчката е строителство. 

Максималната стойност на тази обществена поръчка е 54 166. 67лв. 

Предметът на изпълнение представлява „Подмяна на настилка на 

спортна площадка в кв. „Изгрев”, гр. Свиленград”.Уникален номер на 

информацията за публикуваната в профила на купувача обява за 

обществена поръчка: 9063696. 

10. Проект с наименование „Ремонтни работи на Исторически музей, гр. 

Свиленград”. Обект на поръчката е строителство. Максималната 

стойност на тази обществена поръчка е 5 833.33лв. Предметът на 

изпълнение представлява ремонтни работи на Исторически музей,гр. 

Свиленград”.Уникален номер на информацията за публикуваната 

в профила на купувача обява за обществена поръчка:9062487. 

След проведено проучване на интернет страниците на КЗК, касаещо 

производства по реда на ЗОП и досежно обявени и проведени обществени 

поръчки в областта на строителството в Община Свиленград за период от 

2017г. до 2019г. бяха получени  следните данни:  

Липсват подадени и входирани жалби от страна на Общинска 

администрация Свиленград относно констатирани нарушения, сочещи 

правен интерес за проверка и корекция от Комисията за защита на 

конкуренцията.  

Не се установиха правни субекти, които да са сезирали горепосочената 

комисия за наличие на нередовности или пороци, реализирани чрез 

действие или бездействие от Община Свиленград при проведени от нея 

обществени поръчки в областта на строителството 

За визирания двугодишен период от време няма регистрирани 

производства пред този административен орган/КЗК/. Съответно на тази 

информация Комисията няма произнасяне с решения, определение или 

разпореждания. 

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9063696
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9062487
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Интерес, касаещ настоящия проект представлява и следва да бъде отразен 

в доклада към него, представената по-долу съдебна практика. Последната 

се отнася до заведени от Община Свиленград жалби пред 

Административен съд в страната относно проблеми, сигнализирани и 

отразени при проведени обществени поръчки в областта на строителството 

за 2017-2019г. 

1.Адм. дело №328/2019г.–Решение на Административен  съд  Пловдив№ 

568, гр.Пловдив, 13. 03. 2019г. 

Производството е по реда на  чл. 145 и сл. от АПК във вр. с чл.73 ал. 4 

от Закона за управление на европейските структурни инвестиционни 

фондове /ЗУСЕСИФ/.Жалбоподателят –  Община Свиленград,  със 

съдебен адрес в гр. ***, ЕИК: ***, представлявана от Г.М.– кмет на 

общината обжалва Решение № РД-02-36-1646/21.12.2018 г. на Заместник-

министър и Ръководител на УО на ОПРР 2014-2020, с което решение се 

приключва сигнал за нередност с рег.№ 671, регистриран в Регистъра на 

сигнали и нередности в Главна дирекция “Стратегическо планиране и 

програми за регионално развитие”, Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството на РБ, във връзка с установени нарушения 

при възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с 

предмет:  “Изпълнение на инженериг /проектиране, строителство, авторски 

надзор/ на обект  “Библиотека, гр.Свиленград”  по проект ВG16RFOP001-

2.001-0055-C01 “Енергийна ефективност на сграда от културната 

инфраструктура – Библиотека, гр.Свиленград”,  финансиран по 

Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 чрез договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект “Енергийна 

ефективност на сграда от културната инфраструктура – Библиотека” в 

гр.Свиленград с бенефициент – Община Свиленград е установила 

нередност на бенефициента – община Свиленград по т.9 от Приложение № 

1 към Наредбата за посочване на нередности, представляваща основание за 

налагане на финансови корекции, и процентните показатели за определяне 

размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на 

средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета 

с ПМС № 57 от 28.02.2017 г., обн.ДВ, бр.27 от 31.03.2017 г., в сила от 

31.03.2017 г. – “Неправомерни критерии за подбор и/или критерии за 
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възлагане, посочени в обявлението за поръчката или в 

документацията за участие” – за твърдението за ограничително 

изискване на Специалист по контрол на качеството и за твърдението на 

ограничително изискване за Специалист по здравословни и безопасни 

условия на труд. На основание чл.7 от Наредбата за посочване на 

нередности, УО е определил финансова корекция за посоченото по-горе 

нарушение на бенефициента Община Свиленград. В жалбата , както и в 

писмената защита на се твърди, че оспореното решение на ръководителя на 

УО на ОПРР е незаконосъобразно и се иска от съда да го отмени. Като 

фактическо основание за издаване на акта са посочени констатираните 

конкретни обстоятелства, възприети като нередовности при 

проведената  обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП за 

строителство с предмет :  “Изпълнение на инженериг /проектиране, 

строителство, авторски надзор/ на обект  “Библиотека, 

гр.Свиленград”  по проект ВG16RFOP001-2.001-0055-C01 “Енергийна 

ефективност на сграда от културната инфраструктура – Библиотека, 

гр.Свиленград”,  финансиран по Оперативна програма “Региони в растеж” 

2014-2020 чрез договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по проект “Енергийна ефективност на сграда от културната 

инфраструктура – Библиотека” в гр.Свиленград с бенефициент – Община 

Свиленград. Съдът намира, че тези нарушения от страна на бенифициера 

Община Свиленград са налице като счита,  предвид двете извършени 

нарушения по ЗОП в процесната обществена поръчка, че правилно и 

законосъобразно е определена финансовата корекция в размер на 

предвидения минимум от 5 процента и че няма основание  за пълната  й 

отмяна. Предвид гореизложено, съдът приема че процесното Решение на 

УО на ОПРР 2014-2020 г., с което на Община Свиленград е наложена 

финансова корекция  е издадено от компетентен орган, не страда от 

съществени пороци относно форма и мотиви,  при издаването му са 

спазени административно производствените  правила, издадено е и в 

съответствие с приложимите материални норми и целта на закона, поради 

което жалбата срещу него следва да бъде отхвърлена като неоснователна. 

2.Амд. Дело №2858/2018г. на Административен съд Пловдив,  Р Е Ш Е Н Е 

№ 2513, гр. Пловдив, 26.11.2018 година.  
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Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК във вр. с чл.73 ал. 4 от 

Закона за управление на европейските структурни инвестиционни фондове 

/ЗУСЕСИФ/. Образувано е по повод жалба на Община Свиленград, гр. 

Свиленград,  бул.“БЪЛГАРИЯ“ №32, представлявано от Кмета на Община 

Свиленград, против Решение № РД-02-36-956 от 22.08.2018 г. на 

Заместник Министъра на Регионалното развитие и благоустройството в 

качеството му на Управляващ органа /УО/ на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 /ОПРР 2014-2020/ за налагане на финансова 

корекция. Твърди се в тази връзка, че неправилно и незаконосъобразно е 

прието в случая, че са на лице нередности, „..изразяващи се във въвеждане 

на ограничително изискване за „Специалност по контрол на качеството“ и 

ограничително изискване за „Специалист по здравословни и безопасни 

условия на труд“, квалифицирани като неправомерни критерии за подбор, 

посочени в обявлението и документацията за участие на поръчката“ . 

Навеждат се доводи, че възложителят разполага с оперативна 

самостоятелност да определи критериите за подбор на участниците при 

спазване на принципите на чл.2, ал.2 ЗОП. Твърди се, че в случая това 

изискване е спазено от Възложителя и не е ограничено необосновано 

участието в процедурата по дадената поръчка. Сочи се, че при липса на 

изрично нормативно изискване за образование, възложителят може по своя 

преценка и с оглед параметрите на съответната поръчка да 

поставя конктретни изисквания за професионална квалификация, като се 

твърди, че не е налице ограничение до един вид придобито образование 

и/или специалност, съответно според жалбоподателя не е налице 

неправомерен критерий за подбор по отношение на тези 

специалисти.Посочва се, че в случая при провеждане на обществената 

поръчка са спазени основните принципи на публичност и прозрачност, на 

свободна и лоялна конкуренция. Съдът счита жалбата за неоснователна по 

същество като приема, че в относимите по казуса нарушения описано в т.1 

и т.2 е на лице нередност по смисъла на т.9 от Раздел I „Обявление и 

документация за обеществената поръчка/ процедура за избор с публична 

покана“, към Приложение № 1 към чл.2,ал.1 от Наредба за посочване на 

нередности, представляващи основания за извършване на финансови 

корекции, и процентните показатели за определяне размера на 

финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, и за което се предвижда 

налагане на финансова корекция в размер на 25 % от разходите по склю-
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чения договор с изпълнител. В обобщение Съдът е приел, че в обявлението 

и документацията за обществената поръчка се съдържат 

незаконосъобразни критерии за подбор, които са довели до необосновано 

ограничаване на участието на потенциалните лица в процедурата. В 

резултат с оспореното Решение Заместник министъра на регионалното 

развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на 

Оперативна програма "Региони в растеж 2014 – 2020" е обсъдил е приел, 

че е налице допуснато от бенефициента нарушение по чл. 2, ал. 2 от ЗОП – 

незаконосъобразни критерии за подбор, които са довели до необосновано 

ограничаване на участието на потенциалните лица в процедурата. Така 

установеното нарушение е отнесено към т. 9 "Неправомерни критерии за 

подбор и/или критерии за възлагане, посочени в обявлението за поръчката 

или в документацията за участие" от Приложение 1 към чл. 2, ал. 1 на 

Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за 

извършване на финансови корекции, и процентни показатели за 

определяне размера на финансовите корекции по реда на Закон за 

управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове, приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г., в сила от 31.03.2017 г. 

 

 3.Адм. дело№3479/2018г. на Административен съд, Решение № 243, 

гр. Пловдив, 05 февруари 2019 год. 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК във връзка с чл.73 ал. 4 

от Закона за управление на европейските структурни инвестиционни 

фондове /ЗУСЕСИФ/.  Образувано е по жалба на Община Свиленград 

против Решение № РД-02-36-1373 от 23.10.2018г. на Заместник - 

Министъра на Регионалното развитие и благоустройството и ръководител 

на Управляващия орган /УО/ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 /ОПРР 2014-2020/ за налагане на финансова 

корекция.Жалбоподателят оспорва решението като неправилно и 

незаконосъобразно. Прави възражение за липса на мотиви. Твърди да не са 

налице нарушения на чл. 2, ал. 2 от ЗОП, вр ал. 1. Моли за отмяна на 

решението. Съдът, като разгледа доводите и възраженията на двете страни 

и след преценка на събраните по делото доказателства, се произнася с 

решение, с което отхвърля жалбата като  НЕОСНОВАТЕЛНА. Съдът е 
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приел, че в обявлението и документацията за обществена поръчка се 

съдържат незаконосъобразни критерии за подбор, които са довели до 

необосновано ограничаване на участието на потенциалните лица в 

процедурата. Разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗОП въвеждат 

императивното правило обществените поръчки да се възлагат в 

съответствие с принципите на Договора за функционирането на 

Европейския съюз и по-специално с принципа на равнопоставеност и 

недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, публичност и 

прозрачност. Съгласно ал. 2 на същата правна норма, при възлагането на 

обществени поръчки възложителите нямат право да ограничават 

конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават 

необосновано предимство или необосновано ограничават участието на 

стопански субекти в обществените поръчки и които не са съобразени с 

предмета, стойността, сложността, количеството или обема на 

обществената поръчка. 

4.Адм.дело №2664/2018г., Решение № 2423 от 21.11.2018г., гр. Пловдив. 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. 

от Административнопроцесуалния кодекс /АПК / във вр. с чл. 27, ал.1 от 

Закона за управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/. 

Образувано е по жалба на община Свиленград, област Хасково, чрез кмета 

на община Свиленград, срещу Решение № РД-02-36-902 от 31.07.2018г. на 

заместник – министър и ръководител на Управляващия орган на 

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ /ОПРР 2014-2020/, с 

което на оспорващия е наложена финансова корекция в качеството му на 

бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ рег. № BG16RFOP001-2.001-0054-C01 по проект „Енергийна 

ефективност на сгради в образователната инфраструктура“ в размер на 

26 844,54 лева с ДДС, представляващи 5 % от стойността на допустимите 

разходи по засегнат от нарушение договор № BG16RFOP001-2.001-0054-
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C01-S-02 от 03.07.2017г., с изпълнител „Интегрирани Строителни 

Системи“ ЕООД на стойност 447 409,43 лева без ДДС и предмет: 

„Строително-монтажни работи за прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на обект: „ЦДГ Детелина“. Съдът  е приел, че в обявлението и 

документацията за обществена поръчка се съдържат незаконосъобразни 

критерии за подбор, които са довели до необосновано ограничаване на 

участието на потенциалните лица в процедурата. Съдът е приел, че е 

налице нарушение, допуснато от бенефициента по чл. 2, ал. 2 от ЗОП – 

незаконосъобразни критерии за подбор, които са довели до необосновано 

ограничаване на участието на потенциалните лица в процедурата. Така 

установеното нарушение е отнесено към т. 9 „Неправомерни критерии за 

подбор и/или критерии за възлагане, посочени в обявлението за поръчката 

или в документацията за участие“ от Приложение 1 към чл. 2, ал. 1 на 

Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за 

извършване на финансови корекции и процентни показатели за определяне 

размера на финансовите корекции по реда на Закон за управление на 

средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета 

с ПМС № 57 от 28.03.2017 г., в сила от 31.03.2017 г.Нарушена  е 

разпоредбата на  чл. 2, ал. 2 от ЗОП, която императивно въвежда забрана 

при възлагането на обществени поръчки възложителите да ограничават 

конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават 

необосновано предимство или необосновано ограничават участието на 

стопански субекти в обществените поръчки и които не са съобразени с 

предмета, стойността, сложността, количеството или обема на 

обществената поръчка. Следователно правилно допуснатото нарушение е 

констатирано от административния орган като нередност. Съгласно чл. 1, 

т. 1 вр. ал. 2 и Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата за посочване 

на нередности, приложното й поле обхваща случаите на нередности, 

съставляващи нарушения на приложимото право, извършени чрез действия 

или бездействия от бенефициента /в частност нарушения при възлагане на 

обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки/, които 



 
 

     
 

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”  

15 

 

имат или биха имали за последица нанасянето на вреда на средства от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/ и които 

представляват основания за извършване на финансова корекция по чл. 70, 

ал. 1, т. 9 от Закона за управление на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/.Жалбата е отхвърлена 

като неоснователна. 

5.Административно дело №2855 по описа на Административен съда за 

2018г., Решение № 2151, гр. Пловдив, 25 октомври 2018 год. 

Производството е по реда на чл.145 и следващите от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.73, ал.4 от 

Закона за управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционно фондове (ЗУСЕСИФ). 

Община Свиленград, представляване от кмета на общината, 

обжалва Решение №РД-02-36-957 от 22.08.2018г. на заместник-министъра 

на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на 

управляващия орган (УО) на Оперативна програма “Региони в растеж” 

2014-2020г. (ОПРР), с което е определена финансова корекция в размер от 

18 667,98 лв., без ДДС, по повод установено нарушение при процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет “Изпълнение на инженеринг 

(проектиране, строителство, авторски надзор) на обект ****, гр. 

Свиленград”, представляваща 5% от разходите по Договор за инженеринг 

№BG16RFOP001-2.001-0154-C01-S-02 от 25.07.2017г., с изпълнител 

***ЕООД, ЕИК *****, на обща стойност от 373 359,60 лв., с включен ДДС, 

в изпълнение на Проект BG16RFOP001-2.001-0154-C01, финансиран 

с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по ОПРР, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-

2.001 “ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, с № 

от ИСУН – BG16RFOP001-2.001-0154-C01 (РД-02-37-174) от 

07.10.2016г.Съдът приема жалбата за процесуално допустима, но 

разгледана по същество за неоснователна. Административен съд Пловдив 
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приема за правилно и законосъобразно оспореното решение в 

производството, приема за установено, че е налице нередност по т.9 от 

Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, 

представляващи основания за извършване на финансови корекции, и 

процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции 

по реда на ЗУСЕСИФ (Наредба за посочване на нередности) 

“Неправомерни критерии за подбор и/или критерии за възлагане, посочени 

в обявлението за поръчката или в документацията за участие“; както и че е 

налице нарушение по чл.2, ал.2, във връзка с чл.59, ал.2 от ЗОП. 

7.Административно дело №2712/2018г. ,Решение № 2214 от 31.10.2018, 

гр. Пловдив. Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК във вр. с 

чл.73 ал. 4 от Закона за управление на европейските структурни 

инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/. Образувано е по жалба на Община 

Свиленград, гр. Свиленград,  бул.“България“ №32, представлявано от 

Кмета на Община Свиленград, против Решение № РД-02-36-906 от 

31.07.2018 г. на Заместник Министъра на Регионалното развитие и 

благоустройството в качеството му на Управляващ органа /УО/ на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 /ОПРР 2014-2020/ за 

налагане на финансова корекция. Пловдивският Административен съд – 

трети състав, след като се запозна с жалбата, наведените в нея 

съображения, както и с постъпилата административна преписка, счита 

оспорването за процесуално ДОПУСТИМО. Разгледана по същество 

същата е НЕОСНОВАТЕЛНА. В това производство е посочено, че се касае 

до „Неправомерни критерии за подбор и/или критерии за възлагане, 

посочени в обявлението за поръчката или документацията за участие“ 

конкретно в случая ограничително условие в докуменатцията за участие, 

свързано с въведено изискване участникът да окомплектова офертата си за 

участие с документи, удостоверяващи, че същите  разполагат със 

„Специалист по контрол на качеството - строителен инженер или 

строителен техник с минимум 3 години професионален опит, който 

притежава удостоверение/ сертификат за контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите 

строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или 

еквивалентно " и със „Специалист по здравословни и безопасни условия на 
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труд- строителен инженер или строителен техник с минимум 3 години 

професионален опит, който притежава валидно удостоверение 

(сертификат) по безопасност и здраве и координатор по ЗЗБУТ-съгласно 

изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/22.03.2004г. за минималните 

изисквания за ЗБУТ при извършване на строителни дейности или 

еквивалентно"Съдът е приел, че е налице допуснато от бенефициента 

нарушение по чл. 2, ал. 2 от ЗОП – незаконосъобразни критерии за подбор, 

които са довели до необосновано ограничаване на участието на 

потенциалните лица в процедурата. Така установеното нарушение е 

отнесено към т. 9 "Неправомерни критерии за подбор и/или критерии за 

възлагане, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за 

участие" от Приложение 1 към чл. 2, ал. 1 на Наредба за посочване на 

нередности, представляващи основания за извършване на финансови 

корекции, и процентни показатели за определяне размера на финансовите 

корекции по реда на Закон за управление на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове, приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 

г., в сила от 31.03.2017 г. В обобщение на изложеното, съдът намира, че 

оспореното решение на ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020, с 

което е наложена финансова корекция на Община Свиленград не е 

засегнато от отменителните основания по чл.146 АПК, поради което 

жалбата срещу него следва да бъде отхвърлена. 

apis://Base=NARH&DocCode=2024&ToPar=Art146&Type=201/

