Цели на администрацията за 2015 г.
1

2

3

4

5
Срок
/месец
през
2015г./

Стратегически
цели

Стратегичес
ки документ

1.Подготвяне на
нова нормативна
уредба в
областта на
обществените
поръчки, в
съответствие с
новото
европейско
законодателство
- Директива
2014/24/ЕС и
Директива
2014/25/ЕС

Разработване на
рамково,
опростено и
устойчиво
законодателство
в пълно
съответствие с
европейските
директиви в
областта

Национална
стратегия за
развитие на
сектора
обществени
поръчки в
България за
периода
2014-2020
г.

2. Предоставяне
на методология
за
законосъобразн
о прилагане на
нормативната
уредба в
областта на
обществените
поръчки и

2. Осигуряване
на ефективност
на системата за
обществени
поръчки в
България в
условията на
свободна и
лоялна
конкуренция

Закон за
2.1. Оказване на Постояне
обществени методическа
н
те поръчки помощ
при
прилагането
на
нормативната
уредба в областта
на обществените
поръчки

Цели за 2015

Дейности

1.1. Изготвяне на
проект на нов
Закон за
обществените
поръчки
1.2. Изготвяне на
проект на
Правилник за
прилагането на
новия закон

м. март
2015 г.

3
месеца
от
приема
нето на
новия
закон

6

7
Индикатор за
изпълнение
Индикат
ор за
текущо
състояни
е

Индикат
ор за
целево
състояни
е

1.1. Изготвен проект
на нов Закон за
обществени
те поръчки

0

1

1.2. Изготвен проект
на нов Правилник за
прилагане на Закона
за обществените
поръчки

0

1

2.1. Предоставени
методически
указания на писмени
запитвания

368

250

2.2. Реализирани
срещи, свързани с
консултации по
прилагането на
закона и

213

60

Очакван резултат

1

утвърждаване
на единна
практика за
възлагане

подзаконовата
нормативна уредба

2.2. Участие в
организирани
и
провеждани
обучения
на
субектите
на
обществените
поръчки
3. Реализиране
на модела на
предварителен
контрол върху
процедурите за
възлагане на
обществени
поръчки,
финансирани
напълно или
частично със
средства от
европейските
фондове, вкл. и
за поръчки с
национално
финансиране,
съгласно ЗОП,
както
и упражняване
на контрол
върху
процедурите на
договаряне без

Изграждане на
Закон за
механизми за
обществените
ефективна
поръчки
превенция на
незаконосъобра
зното
прилагане на
правилата за
възлагане на
обществени
поръчки и
неправомернот
о разходване
на обществени
средства

1.
Осъществяване
на
предварителен
контрол върху
процедури за
възлагане на
обществени
поръчки,
финансирани
напълно или
частично със
средства от
европейските
фондове и върху
процедури за
възлагане на
строителство,
финансирано с
бюджетни
средства на
стойност, равна
или по-висока от
9 779 000 лв.

Постоян
ен

2.3. Публикувани
методически
указания на Портала
на АОП

9

2

2.4. Брой
реализирани
обучения

26

4

1. Брой обработени
преписки

1223

800

2

обявление
2.
Осъществяване
на
предварителен
контрол на
решенията за
откриване на
процедури на
договаряне без
обявление, на
основание чл.
90, ал.1, т. 3-9 и
т. 12 ЗОП,
издадени от
възложителите
по чл. 7, т. 1-4
ЗОП
4. Мониторинг
на
обществените
поръчки

Осигуряване на
мониторинг и
контрол на
процесите,
свързани с
практиката по
възлагане на
обществени
поръчки

Закон за
обществени
те поръчки

Събиране
и
обобщаване на
практиката
за
извършената
контролна
дейност

2. Изготвени
становища за
законосъобразността
на процедури на
договаряне без
обявление

Постоян
ен

1579

800

1. Изпратени писма
до АДФИ относно
обществените
поръчки на
основание чл.90,
ал.1, т.3-9 и 12 ЗОП,
при които
законосъобразността
не е безспорно
доказана

12

12

2. Изготвен Годишен
статистически отчет
по образец за целите
на Европейска
комисия.

1

1

3. Анализ на пазара
на обществени
поръчки за 2014 г. в
Годишния доклад на

1

1

3

5.
Утвърждаване
на ролята на
АОП като
надежден
партньор за
сътрудничество

6. Развитие на
сътрудничество
то с различни
организации в
областта на
обществените
поръчки в
международен
план

Активно
взаимодействие
с различни
организации в
областта на
обществените
поръчки

Осигуряване на
сътрудничество
с организации
в областта на
обществените
поръчки и
институциите
на Европейския
съюз
Запознаване с
най-добрите
практики и
инициативи в

Закон за
обществени
те поръчки

Закон за
обществени
те поръчки

1. Участие в
състава на
междуведомстве
ни работни
групи

Постоян
ен

АОП
1. Брой заседания на
работните групи

10

Брой
участия
в
зависимо
ст от
заседани
ята

2.
Сътрудничество
с браншовите
организации, с
цел подобряване
координацията
между
институциите

2.Поддържане и
актуализиране на
списък на лица,
които възложителите
могат да използват
като външни
експерти при
провеждане на
процедури за
възлагане на
обществени поръчки

1

1

3.
Сътрудничество
с други
организации и
сдружения

3.Участия в кръгли
маси, конференции и
дискусионни форуми,
организирани от
други организации и
сдружения
1. Изготвени доклади
за разгледаните теми
и направените
коментари от
държавите-членки по
време на срещите

7

2

12

4

2. Изготвени доклади
за коментираните
въпроси по време на
дискусионните
панели

4

2

1. Участие в
работни срещи и
работни групи
към
Европейската
Комисия и Съвет
на Европейския
съюз
2. Участие в
други
международни
форуми

Постоян
ен

4

7. Публичност и
прозрачност на
информацията,
свързана с
възлагането на
обществени
поръчки

областта на
обществените
поръчки
Повишаване на
публичността и
прозрачността
на възлаганите
обществени
поръчки чрез
публикуване на
информация за
поръчки

Закон за
обществени
те поръчки

1. Поддържане и
развитие на
електронен
Регистър на
обществените
поръчки (РОП) и
Портал на
обществените
поръчки (ПОП)

Постоян
ен

2. Поддържане и
развитие на
електронни
услуги

8.
Популяризиран

Стимулиране
възлагането на

Национална
стратегия за

Популяризиране
на добрите

Постоя
нен

1. Брой документи,
публикувани в РОП

56 895

55 000

2. Брой публикувани
публични покани на
ПОП

13 221

13 000

3. Дейности по
разработване на
нови и
актуализиране на
съществуващите
образци за
обществени поръчки

6

В
зависимо
ст от
приеман
ето на
новия
закон

4. Регистрирани
посещения в Портала
на обществените
поръчки

1 823 66
3

1 800 00
0

5. Брой документи,
препратени
служебно чрез
услугата „Електронен
подател” за
публикуване в
Официалния вестник
на ЕС

9 763

9 000

6. Регистрирани
шаблони за
многократно търсене

18 168

14 000

7. Брой абонаменти
за автоматично
уведомление
1. Оказване на
методическа

14 562

12 000

4

2
5

е на добрите
практики при
възлагане на
обществени
поръчки,
свързани с
екологични
изисквания

нови продукти,
които имат
намалено
въздействие
върху околната
среда

развитие на
сектора
обществени
поръчки в
България за
периода
2014-2020
г.

практики при
възлагане на
обществени
поръчки,
свързани с
прилагането на
екологични
изисквания

подкрепа за
изпълнението на
плана чрез:
- Консултации;
- Указания;
- Семинари и др.
обучения
2. Публикуване на
документи и справки
на специализираната
секция на Портала за
обществени поръчки,
поддържан от
агенцията

2

2

3. Подписване на
проектно
споразумение за
изпълнение на
дейностите по проект
“Методическа
подкрепа за
развитието на
зелените обществени
поръчки в България“

0

1

6

