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В изпълнение на проект 

„Заедно за по-прозрачни об-

ществени поръчки в стро-

ителния сектор”, който Ка-

марата на строителите в 

България (КСБ) реализира по 

програма „Добро управление 

на местно ниво” на Фонда-

ция „Америка за България”, 

приключи работата по Дей-

ност 1, която предвижда 

мониторинг на обще-
ствени поръчки в строи-
телството 

за идентифициране на 

причини за промяна и пре-

кратяване на тръжните 

процедури след тяхното 

обявяване. Екип експерти 

от КСБ извърши проучване 

и мониторинг на 1560 об-

ществени поръчки в стро-

ителството, обявени от 

публични възложители в 

Централизираната авто-

матизирана информационна 

система „Електронни об-

ществени поръчки“ (ЦАИС 

ЕОП) в периода ноември 

2020 г. – април 2021 г. От 

търговете, попадащи в 

обхвата на мониторинга, 

прекратени или изменени 

са 149. Като най-честа 

причина за прекратяване 

на процедурата експерти-

те отчитат 

възможността на чл. 110, 
ал. 1, т. 5 от Закона за 
обществените поръчки 
(ЗОП): 

„Възложителят прекра-

тява процедурата с моти-

вирано решение, когато са 

установени нарушения при 

откриването и провеждане-

то й, които не могат да бъ-

дат отстранени, без това 

да промени условията, при 

които е обявена процедура-

та”.

Втората най-срещана 

причина е липсата на пода-

дена оферта, заявление за 

участие или конкурсен про-

ект, или неявяване на нито 

един участник за преговори, 

съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 

от ЗОП.

На трето място е пре-

кратяването по чл. 110, ал. 1, 

т. 2. от ЗОП: Възложителят 

прекратява процедурата с 

мотивирано решение, когато 

всички оферти или заявления 

за участие не отговарят на 

условията за представяне, 

включително за форма, начин 

и срок, или са неподходящи. 

В този случай всички учас-

тници са допуснали някои от 

следните грешки: техниче-

ска грешка в документация-

та; не са приложили някои от 

изискуемите документи от 

възложителя; допуснали са 

техническа грешка при из-

числяването на количестве-

но-стойностна сметка или 

например грешно са изчисли-

ли общата сума по оферта-

та си и пр.

В по-редки случаи експер-

тите посочват следните 

причини за прекратяване:

възложителят прекра-

тява процедура, когато е 

подадена само една оферта, 

заявление за участие или 

конкурсен проект, съгласно 

чл. 110, ал. 2, т. 1. Тоест в 

конкретния случай, в който 

има само една подходяща 

оферта, ЗОП дава възмож-

ност на възложителя да пре-

крати възлагането поради 

липса на достатъчна конку-

ренция;

Възложителят прекра-

тява процедурата с моти-

вирано решение, когато от-

падне необходимостта от 

провеждане на процедурата 
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или от възлагане на договора 

в резултат на съществена 

промяна в обстоятелства-

та или при невъзможност да 

се осигури ресурс, съгласно 

чл. 110, ал. 1, т. 8 от ЗОП. 

В случаи като този възло-

жителите посочват в ЦАИС 

ЕОП мотивирани решения за 

прекратяване на процедура-

та за възлагане;

За посочения 6-месе-

чен период на мониторинг е 

открит един случай, в който 

участникът, класиран на 

първо място, впоследствие 

е отказал да сключи договор 

като изпълнител. Посочени-

ят случай попада в хипоте-

зата на чл. 110, ал. 2, т. 4а 

от ЗОП.

Като следваща стъпка 

предстои да се изготви под-

робен анализ и статистика 

на данните относно причи-

ните, довели до прекратява-

не на обществени поръчки, и 

последващи действия. Пара-

лелно с това КСБ

провежда анкетно проуч-
ване сред строителните 
фирми за техния опит, 

свързан с корупция при 

възлагане на обществени 

поръчки, относно прозрач-

ността при обявяването им 

и прозрачността в работа-

та на публичните институ-

ции на областно или общин-

ско ниво. Предстои да бъде 

проведено обществено об-

съждане по отношение на 

разбирането за негативни-

те последствия от коруп-

цията, за необходимостта 

от последователни възпи-

ращи корупцията дейст-

вия и за повишаване на 

прозрачност та и отчет-

ността на институциите. 

Ще бъдат организирани и 

специализирани обучител-
ни семинари с предста-
вители на строителни 
фирми и експерти, 

работещи в сферата 

на обществените поръчки. 

Целите на обученията са 

свързани с повишаване на 

капацитета на участва-

щите в тръжни процедури 

за правата и задължени-

ята им при съмнения за 

корупция при възлагане на 

обществени поръчки, на-

чините за уведомяване и 

обжалване, работа с нацио-

нална платформа „Центра-

лизирана автоматизирана 

информационна система 

„Електронни обществени 

поръчки”. Представители-

те на строителни фирми, 

които имат желание да се 

включат в семинарите и 

обсъжданията по проекта, 

могат да заявят участие в 

дирекция „Организационна 

политика” на КСБ.
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