
12 КСБ – ПРОЕКТИÑòðîèòåë петък, 19 ноември 2021

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

Инж. Мария Башева, 
координатор проект

Г-жо Каменова, тръж-
ните процедури винаги са 
обект на засилен интерес 
и горещи дискусии. От оп-
ита, който имате като уп-
равител на фирма, чиято 
основна дейност е свър-
зана с експертни решения 
и консултиране по Закона 
за обществени поръчки 
(ЗОП), какво би могло да се 
подобри и промени в сфе-
рата на поръчките?

Темата „обществени-

те поръчки в Р България“ е 

обект на дискусии и лоши 

асоциации, често свързва-

ни с примери за корупционни 

практики. Дългогодишният 

ни опит по прилагане на 

ЗОП както от страна на 

възложителя, така и като 

консултанти на участници 

и изпълнители показва, че 

част от недобрите прак-

тики в тази сфера могат 

да бъдат прекратени или 

поне значително ограни-

чени чрез използването на 

съществуващите възмож-

ности в ЗОП, а останалите 

могат да бъдат отстране-

ни единствено и само чрез 

законодателни промени.

Споделете основните 
проблеми за строителни-
те фирми, които открива-
те при преглед на обявени 
обществени поръчки.

Една от процедурите 

в областта на строител-

ството, разгледана в наши-

те обучения, е с предмет: 

Обновяване за енергийна 

ефективност на детска 

градина в гр. София. В тази 

поръчка се забелязва един 

от основните проблеми за 

строителните фирми, а 

именно – липсата на оси-

гурено финансиране. Въз-

ложителят разполага с 

частичен ресурс, за който 

ще възложи изпълнението 

на част от дейностите 

и с това си действие пре-

кратява давностния срок 

по чл. 114 от ЗОП, съгласно 

който при неосигурено фи-

нансиране всяка от стра-

ните може да поиска пре-

кратяване на договора без 

предизвестие след изтича-

не на тримесечен срок от 

сключването му. Разпоред-

бата на ЗОП е ясна и едноз-

начна и тя касае наличието 

при възложителя на пълен 

финансов ресурс за поръч-

ката, за да бъде възложено 

нейното изпълнение. И това 

е така, защото в противен 

случай изпълнителят, започ-

вайки частична дейност на 

обекта, ще е инвестирал 

средства за закупуване на 

материалите за осъщест-

вяване на поръчката, ще е 

наел необходимия му персо-

нал, ще е разположил техни-

ческия си ресурс, без да има 

яснота в какъв период от 

време предстои евентуал-

но следващо финансиране и 

продължаване на строител-

ството.

Друг основен проблем в 

поръчката е посочването 

от възложителя на мини-

мален срок за изпълнение, 

без той да бъде оценяван, 

но и без възможност за 

участниците да заявят ре-

ален по-кратък срок. Това 

изискване на възложителя 

в комбинация и с факта за 

възлагане при неосигурено 

финансиране, освен че во-

дят до финансови загуби за 

строителя, допринасят и за 

негативната реакция в об-

ществото към строителни-

те фирми относно срокове-

те, в които те изпълняват 

обществените поръчки, 

още повече при обекти с ви-

сок публичен интерес като 

детските градини.

Основен проблем в по-

ръчката са и условията за 

връщане на гаранцията за 

изпълнение. В противоречие 

със ЗОП възложителят по-

сочва, че „гаранционен срок“ 

и „гаранционна поддръжка“ 

са синоними, и на това свое 

основание задържа част от 

гаранцията за изпълнение 

на договора до изтичане на 

гаранционния срок на стро-

ежа. 

Всички обучения с раз-

гледаните примери са сво-

Мила Каменова е дипломиран икономист – обществени поръчки и магистър 
„Стопанско управление“ и „Психология и поведение в управлението“. Работи 
като експерт по обществени поръчки повече от 10 г., част от които в най-
големия секторен възложител в страната, по подготовката и провеждането 
на тръжни процедури. Била е ръководител на звено, отговарящо за планира-
нето, подготовката и провеждането на обществени поръчки. В момента е 
управляващ съдружник в ЗОП ПРО ООД.

Мила Каменова, управляващ съдружник в ЗОП ПРО ООД:

Ще се радвам читателите на в. „Строител“ да се включат 
с коментари и предложения за законодателни промени

бодно достъпни в профи-

ла ни във Фейсбук (www.

facebook.com/ZOPPROOOD), 

както и на интернет стра-

ницата ни (https://www.zop-

pro.com).

Работите по иници-
иране на законодателни 
промени с цел по-голяма 
публичност и прозрачност 
и ограничаване възмож-
ностите за корупционни 
практики както при про-
веждането на обществе-
ните поръчки, така и при 
тяхното изпълнение. Кои 
са основните Ви предло-
жения? 

Предложенията, които 

обсъждаме с бизнеса и раз-

лични организации, са свър-

зани с това да се осигури 

публичност на всички доку-

менти в преписката на об-

ществената поръчка, като:

– начина на определяне 

на прогнозната стойност. 

За целта е необходимо да 

бъде въведена ясна и един-

на методология, както и 

задължение за възложите-

лите за изчисление на акту-

ална прогнозна стойност 

на обществената поръчка 

и предоставяне на публична 

информация за този процес. 

Обичайна практика при въз-

ложителите е да определят 

прогнозната стойност на 

обществената поръчка 

единствено на база пре-

дходни поръчки, проведени 

в собствената им органи-

зация или изцяло произволно 

(особено показателно, ко-

гато има индикатори за ко-

рупция), без да отчитат ре-

алните пазарни стойности, 

включително икономически 

показатели, като инфлация 

и дефлация;

– Единният европейски 

документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) и докумен-

тите, доказващи декларира-

ното в него. Избраният за 

изпълнител има задължение 

преди сключване на договор 

да предостави на възложи-

теля конкретни документи, 

доказващи декларираното, 

но нито те, нито самият 

ЕЕДОП са публични. Това 

води до невъзможност на 

обществеността да про-

следи дали избраният из-

пълнител действително 

отговаря на поставените 

критерии; 

– документите, посоч-

ващи мотивите за отказ 

от сключване на договор, 

както и мотивите на възло-

жителя за сключване на до-

говор с класирания на второ 

място участник. Причината 

за искане на подобна промя-

на в законодателството 

е липсата на задължение 

към участника, класиран на 

първо място, да мотивира 

своя отказ за сключване на 

договор. Още повече че при 

подобен отказ чл. 112 от 

ЗОП дава право на възложи-

теля да направи субективен 

избор дали да сключи или 

не договор с класирания на 

второ място участник. За 

постигане на прозрачност 

в този процес е необходимо 

въвеждане на задължение 

за двете страни да форму-

лират ясни и точни мотиви 

за тези си действия, както 

и посочване в закона на кон-

кретни предпоставки, при 

наличието на които могат 

да бъдат осъществени 

тези действия;

– въвеждането на за-

дължение за възложителя 

да публикува всички доку-

менти, в това число акто-

ве и протоколи, създавани 

по време на изпълнение на 

обществената поръчка. 

Често срещана практика 

при изпълнение на договори 

за обществени поръчки е в 

тях да се правят промени, 

които не стават публично 

достояние. Това води до не-

възможност да се установи 

какви са мотивите за тези 

изменения (ако има таки-

ва), дали са законосъобраз-

ни, както и дали договорът 

е изпълнен спрямо заложе-

ните в него условия. Тази 

липса на публична информа-

ция относно изпълнението 

на договора представлява 

предпоставка за сериозни 

нарушения в процеса, вклю-

чително и за корупционни 

практики.

Съгласно  ЗОП,  по -
тенциалните участници 
могат да правят пред-
ложения за промяна в по-
ръчките и да отправят 
искания за разяснения. 
Строителните фирми из-
ползват ли тези възмож-
ности на закона?

Да,  потенциалните 

участници имат от 3 до 10 

календарни дни от обявява-

не на поръчката в зависи-

мост от вида процедура, за 

да направят предложения 

за промени в нея. Счита-

ме, че този срок е крайно 

недостатъчен, тъй като 

за този период потенци-

алният участник следва 

да се е запознал подробно 

с всички документи, да е 

задал въпроси, по които 

са необходими разяснения, 

и да е получил отговор от 

възложителя, преди да фор-

мулира и отправи конкрет-

ни предложения за промяна. 

Практиката ни показва, че 

много от потенциалните 

участници не успяват адми-

нистративно и технически 

да се справят с тези сро-

кове и пропускат възмож-

ността да отправят свои-

те предложения за промяна 

и искания за разяснения, съ-

ответно или не участват в 

обществената поръчка, или 

подават неподходящи офер-

ти и биват отстранени.

Ще се радвам читате-

лите на в. „Строител“ да 

се включат с коментари и 

предложения за законода-

телните промени на www.

zop-pro.com. Целта на ком-

панията ни е да помогне 

на всеки клиент чрез ин-

дивидуален подход да ор-

ганизира успешно процеса 

по управление на общест-

вените поръчки, да повиши 

административния си и 

експертен капацитет, да 

изготвя оферти по тръжни 

процедури. ЗОП ПРО предла-

га консултации за анализ на 

условията и изискванията 

на обществени поръчки; из-

готвяне на предложения за 

промяна и искания за разяс-

нения; изготвяне на оферта; 

съдействие при ползването 

на ЦАИС ЕОП, подготовка 

на жалби пред КЗК и ВАС, 

както и специализирани 

обучения. 

Екипът ни ежемесечно 

провежда безплатни онлайн 

обучения, като чрез тях по-

тенциалните участници в 

обществените поръчки се 

запознават с реални приме-

ри на обществени поръчки, 

включващи предложения за 

промяна и искания за разяс-

нения, а чрез тях получават 

и експертно съдействие 

относно прилагането на 

възможностите, предоста-

вени от ЗОП.


