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13%, или 50 от участници-
те, отговарят, че са  подавали 

сигнали за нередности при по-

вреждане на обществени поръч-

ки и/или други форми за разход-

ване на обществени средства. 

Останалите 87% (339 учас-
тници) отговарят, че не са по-

давали сигнали от посочените. 

5. Ако сте подавали сигнали 
за нередности, удовлетворени 
ли сте от развитието и взе-
тите мерки?

235 дадени отговора.

7 от участниците посоч-

ват, че са подавали сигнали за 

нередности и са оставали удо-

влетворени от развитието на 

взетите мерки.  

228 от анкетираните спо-

делят, че или не са подавали 

такива сигнали, или ако са по-

давали такива сигнали, не са 

останали удовлетворени от 

развитието на взетите мерки. 

6. Доколко сте съгласни 
със следните твърдения:

Отговори: (Фиг. 1)
*6.1. При обявяване на об-

ществени поръчки в сферата на 
строителството се спазват 
принципите на публичност и 
прозрачност;

**6.2. Възложителите  на об-
ществени поръчки имат прека-

лено много изисквания;
***6.3. Много често крите-

риите за оценка на оферти са 
дискриминационни спрямо опре-
делени фирми;

****6.4. Последните промени 
в ЗОП намаляват възможности-
те за корупция;

*****6.5. Имате усещането, 
че все едни и същи фирми пече-
лят обществените поръчки.

7. Смятате ли, че е необхо-
димо създаването към КСБ на 
механизъм за сигнализиране на 
нередности, проблеми, предло-
жения за нормативни и законо-
дателни промени?

381 дадени отговора.

83%, или 316 от анкетирани-

те, са отговорили с „да“.

Останалите 17%, или 65 

участници, отговарят с „не“

8. Посочете типа на Ваше-
то предприятие според броя 
на заетите.

389 дадени отговора.
Най-голям брой от анкети-

раните са представители на 

малки предприятия – 50%, или 

196 участници.
На второ място се на-

реждат представителите на 

микропредприятията, които са 

29%, или 112 от отговорилите 

на въпроса. 
На трето място: средни 

предприятия, представени от 

18%, или 69 анкетирани.
Най-малко на брой са пред-

ставителите на големите 

предприятия – 3%, или 12 учас-
тници.

На следващ етап от изпъл-

нението на проекта предстои 

да бъде направен анализ на при-

чините, довели до изменяне и 

прекратяване на обществени 

поръчки в строителството,  ще 

бъдат организирани обсъждания 

и специализирани обучителни 

семинари с представители на 

строителни фирми и експерти, 

работещи в сферата на об-

ществените поръчки. Целите 

на обученията са свързани с 

повишаване на капацитета на 

участващите в обществени по-

ръчки, правата и задълженията 

им при съмнения за корупция при 

възлагане на обществени по-

ръчки, работа с националната 

платформа „Централизирана ав-

томатизирана информационна 

система „Електронни общест-

вени поръчки”.

Николай Генчев
експерт „Организационна 
политика“, КСБ

В изпълнение на проект „За-

едно за по-прозрачни общест-

вени поръчки в строителния 

сектор”, който Камарата на 

строителите в България реали-

зира по програма „Добро упра-

вление на местно ниво” на Фон-

дация „Америка за България”, 

експерти от КСБ проведоха ан-

кетиране сред строителните 

компании за опита им, свързан 

с корупция при възлагане на об-

ществени поръчки.

Анкетата бе изпратена до 

всички строителни фирми, реги-

стрирани в Централния профе-

сионален регистър на строите-

ля, и можеше да бъде попълнена и 

върната както на хартия, така 

и онлайн. Поставената тема 

предизвика интерес и актив-

ност сред фирмите и за седми-

ца бяха получени 390 отговора, 

изпратени онлайн през платфор-

мата Google Forms. 

Целта на анкетирането е 

да подпомогне очертаването на 

основни тенденции при провеж-

дането на обществени поръчки, 

формулиране на конкретни пос-

лания от бизнеса към държавни-

те институции и съдействие 

от страна на КСБ за постигане 

на по-голяма прозрачност при 

провеждането на обществени 

поръчки в строителния сектор. 

Ето как са отговорили фир-

мите на поставените им въ-

проси:

1.  Участвали ли сте в 
процедура на обществена 
поръчка/и ?

390 дадени отговора.

272-ма, или 70% от всич-
ки участници в анкетата, са 

отговорили, че са участвали в 

процедура по една или повече 

обществени поръчки. 

Останалите 118 души, или 

30% от всички анкетирани, са 

отговорили, че не са участва-

ли в процедура по обществени 

поръчки.

2. Смятате ли, че същест-
вуват корупционни практики 
при възлагането на обществе-
ни поръчки?

385 дадени отговора.

322-ма, или 84% от отгово-
рилите на този въпрос, посоч-

ват, че според тях съществу-

ват корупционни практики при 

възлагането на обществени 

поръчки. 

63 души (16% от отгово-
рилите) са на мнение, че не 

съществуват корупционни 

практики при възлагането на 

обществени поръчки.

3. Имате ли опит или кон-
кретни примери с Ваше учас-
тие, свързани с корупционни 
практики?

385 дадени отговора.

141 души, или 37% от от-
говорилите на този въпрос, 
споделят, че имат опит или 

конкретни примери с тяхно 

участие, свързани с корупцион-

ни практики.

244-ма, или 63% от всички, 
отговарят на въпроса с „не“.

4. Подавали ли сте сигнали 
за нередности при провеждане 
на обществени поръчки и/или 
други форми на разходване на 
обществени средства?

389 дадени отговора.

Подкрепата за Камарата на строителите в България (КСБ) е осигурена от 
Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принад-
лежат единствено на КСБ и не отразяват непременно вижданията на Фондация 
„Америка за България“ или нейните партньори.
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