



























































































































На 20 март 2008 г. в гр. Казанлък се проведе семинар на тема “АОП – гарант за
правилното прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки”. Работната
среща беше официално открита от г-жа Миглена Павлова, изпълнителен директор на Агенция по
обществени поръчки и г-н Стефан Дамянов, кмет на гр. Казанлък.
Събитието се организира в рамките на Туининг проект BG 2005 IB/FI/04 “По-нататъшно
укрепване на системата на обществени поръчки в България”, в изпълнение на Дейност 3.4.
Публични семинари на тема “Новата система на обществените поръчки за представители на
медиите и частния сектор на централно и местно ниво”.
Целта на проекта е укрепване на системата на обществени поръчки в България,
утвърждаване на Агенцията като основен методологичен и информационен център, нарастване
на ефективността на разходване на публични средства, подобряване на бизнес-климата в
страната и макроикономическата стабилност.
В изпълнение на програмата са проведени 12 семинара с над 500 участника възложители от сферата на държавното и местно управление, големи секторни възложители,
Управляващи органи на Оперативните програми, органи за контрол и обжалване по ЗОП.
Акцентирано е върху актуални теми, свързани със:
•

системи на обжалване на обществените поръчки в страните от Европейския съюз;

•

практика на Съда на Европейските общности в областта на обществените
поръчки;

•

Структурни фондове на ЕС;

•

практически аспекти на прилагане на правото на ЕС в областта на обществените
поръчки в Полша;

Г-жа Миглена Павлова запозна участниците в семинара с резултатите от
четиригодишната работа на Агенцията по обществени поръчки /АОП/. И през първата година от
пълноправно членство в ЕС, Агенцията положи значителни усилия да осигури възможност на
всички заинтересовани лица да получат достъп до актуална информация по отношение на
законодателството и практиките в областта на обществените поръчки, подчертава в своята
презентация изпълнителния директор на АОП.
Една от съществените функции на агенцията в помощ на заинтересованите лица е
поддържането на електронна база данни, съдържаща пълната информация за проведените
процедури и сключените договори. Регистърът на обществените поръчки е основен инструмент
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за гарантиране спазването на принципите за публичност и прозрачност в областта на
обществените поръчки, които осигуряват условията за лоялна и честна конкуренция. Достъпът до
него е безплатен и се осъществява посредством Интернет страницата на агенцията.
През 2007 г. в регистъра са въведени над 35 000 документа - с около 25% повече от
информацията, въведена през предходната година.
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Към края на 2007 г. в регистъра се съдържат данни за над 9000 изпълнители по договори
за обществени поръчки.
Посредством въвеждането на нова форма на контрол - присъствието на независими
наблюдатели на процедури с особено висока стойност, Агенцията отговаря на отправените от
страна на Европейската комисия искания за въвеждане на адекватни мерки за предварителен
контрол и осигуряване на гаранции за законосъобразност на процедурите.
Съблюдавайки принципите на публичност и прозрачност за ефективно разходване на
бюджетни средства, посредством подписани споразумения АОП работи в тясно сътрудничество с
органите, ангажирани в процеса на обжалване и контрол на обществените поръчки – Комисията
за защита на конкуренцията, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция.
В утвърдения дух на сътрудничество и в съответствие с разпоредбите на закона страните
по споразуменията обменят регулярно информация за осъществения от тях контрол. Данните
дават представа за степента на дисциплинираност на възложителите при възлагане на
обществени поръчки.
Цялата дейност на агенцията, както и част от тази на органите за контрол и обжалване на
процедурите за възлагане на обществени поръчки имат за цел ефективното и законосъобразно
разходване на бюджетните средства.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Пазарът на обществени поръчки в България през 2007 г. се характеризира със
значително нарастване в броя и стойността на обявяваните обществени поръчки – общо 10 610.
Сключени са общо 15 214 договора, на стойност 5 141 747 678 лв.
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BGN

4 005 790 756

5 141 747 678

EUR

18 427 943

221 355 620

USD

8 365 101

7 323 266

LVL

X

110 000

CZK

2 456 938

X

GBP

86 450

X

15 214

Един от основните признаци, по които обществените поръчки се разделят е техният
обект, според който те могат да бъдат за строителство, услуги или доставки. Разпределението на
процедурите въз основа на този признак дава представа и за структурата на потреблението от
страна на възложителите.
Пропорциите в това потребление през последните три години са представени чрез
следващата графика:
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Показател, характеризиращ значението на обявените в страната обществени поръчки за
общия европейски пазар, са така наречените процедури над праговете по чл. 45а ЗОП - онези,
които предвид своята стойност, следва да се обявяват чрез Официален вестник на Европейския
съюз. През първата година на членството на страната ни, българските възложители са обявили
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общо 873 такива процедури на европейския пазар, по които са сключени 2064 договора на
стойност 1 450 570 782 лв., 126 816 086 евро и 1 438 183 щатски долара.
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