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АНАЛИЗ НА ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ1 

Предварителни данни към 09.02.2021г. 

 

 

Резюме 

Недостатъчно добре развитата икономика на България, причисляване на 
Област Разград към групата на най-слабо развитите икономически региони на 
страната, липсата на реално, активно предприемачество, тясното обвързване на 
печелившия бизнес с държавната администрация и/или местната власт, липсата и 
неуважение на демократични традиции и ценности в местното самоуправление, 
създават условия за отсъствие на реална конкурентна среда, условия за 
корупционни практики и значително отдалечаване от основните принципи, 
залегнали в закона за обществените поръчки (ЗОП) - равнопоставеност и 
недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, 
публичност и прозрачност. Важен фактор за съществуването на редица проблеми 
е недостатъчната (контролна и методическа) дейност на Агенцията за 
обществените поръчки (АОП)2 или други контролни органи. Отсъствието на 
проактивност в дейността на Агенцията за обществените поръчки усложнява 
сериозно нестабилната публична среда по прилагане на ЗОП. Последстващият 
контрол се ограничава до възможности за налагане на административни санкции 
при констатирани нарушения, но тези правомощия са в компетенцията на други 
институции – Сметната палата и Агенция за държавна финансова инспекция 
(АДФИ).   

Общините на територията на Област Разград прилагат ЗОП при разходване 
на публични средства. Наблюдава се тенденция на сравнително подобряване на 
работата на длъжностните лица в общините, които отговарят за документите, 
организиране и провеждане на процедурите.  

Независимо от синхронизиране на ЗОП с европейското законодателство и 
промените в тази насока, адекватното прилагане на закона в съответствие с 
неговите принципи създава проблемни ситуации. Разпоредби на закона дават 
възможности за предварителна подготовка и режисиране на процедура, за да 
бъде спечелена от предварително „уговорен“ кандидат. Част от последните 
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 Пълният текст ще бъде публикуван на страницата на Центъра за съзидателно правосъдие до 

28.02.2021г. 
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 https://www2.aop.bg/, посетена на 04.02.2021г. 
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изменения на закона са в тази посока. Най-често е налице (предварително) 
решение на комисията по избор на кандидати да отстраняват от участие в 
процедурите „неподходящите“ кандидати, които не се допускат до класиране, и 
изобщо не се отварят техните ценови оферти. Много често до класиране се 
допуска само един „подходящ кандидат“. 

Могат да бъдат обобщени в няколко насоки съпътстващите проблеми 
провеждане на процедурите на територията на седемте общини и които ги 
отдалечават от основните принципи, залегнали в ЗОП:  

1.Липса на кандидати. Прави впечатление увеличаването на броя на 
провежданите процедури по ЗОП, по  които не се явяват кандидати, особено в по-
малките общини. Например обявените обществени поръчки за 2020г. „Основен 
ремонт на тротоарни настилки по ул. Люлин планина, гр. Кубрат“, на стойност 
35.000 лева и Поръчка с възложител Община Исперих -  Изпълнение на СМР на 
обект: „Преустройство и промяна на предназначението на бивша училищна сграда 
в Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки 
множествени увреждания“ на стойност 333 327.52 лева. Процедурите по тези 
поръчки са прекратени поради липса на кандидати. Наблюдава се липса на 
местни стопански субекти и недостатъчно насищане на пазара с търговци и 
предприемачи в отделни икономически отрасли.  

2. Липса на реална  конкуренция в пазарна среда, формално участие в 
процедури. Голяма част от бюджета на една община се изразходва за 
изграждане и рехабилитация на пътища. Обикновено стойностите по тези 
обществени поръчки са за стотици хиляди и милиони левове. Очакванията са по 
тези поръчки да има значителен брой кандидати, поради значителния материален 
интерес. В действителност не е така. Или кандидатства само един участник, или 
ако са повече, обикновено повечето кандидати не се допускат до класиране 
поради нередовности в техническата документация (още на този етап се 
отстраняват). Обикновено до класиране се допуска един кандидат.  

Три са местните стопански субекти в Разград, чиито имена често се срещат 
сред кандидатите и активно участват в процедури – „Строймонтаж“ ЕАД, „Пътно 
Строителство“ АД, „Път консулт“ ООД. По една значителна част от поръчките 
кандидат е само едното дружество. По друга значителна част, кандидати са две 
от тези дружества, като обикновено до класиране се допуска само едното 
дружество. Предполага се, че заради опита в кандидатстването, дружествата са 
отлично запознати с изискванията за участие и следва много добре да изготвят 
документите за участие. Например при обществената поръчка „Извършване на 
СМР на втори участък от инвестиционен проект: Изменение на инвестиционен 
проект за реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите й кръстовища в гр. 
Разград”, открита на 14.08.2020г. (стойност 319 000 лева), в която кандидати са 
„Пътно Строителство“ АД и „Строймонтаж“ ЕАД. Второто дружество е отстранено 
от процедурата и не е допуснато до класиране, защото е дало гаранция за 
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качествено изпълнение 8 (осем) години?!, при условие че, с нормативен документ 
е установен  минималния срок за гаранция да бъде 10 (десет) години.  

Интересна особеност е, че в нито един случай трите дружества 
(„Строймонтаж“ ЕАД и „Пътно Строителство“ АД, „Път консулт“ ООД) не 
кандидатстват за една и съща обществена поръчка. Създава се впечатление 
за предварително „разпределение на пазара“ между дружествата и формално 
кандидатстване по някои от процедурите. В тези случаи недопуснатите до 
класиране участници не се възползват от право да обжалват по съдебен път 
отстраняване от участие, е установено от анализа. Подобно пасивно поведение, 
на фона на стеснените възможности за икономическа активност, изглежда 
странно и нелогично.     

В редица от процедурите по ЗОП документи подава само един кандидат. 
Обикновено това са процедури, при които предоставените услуги изискват 
определени специални доставки, квалифицирани умения, използване  на 
скъпоструваща техника и апаратура. Стойността на поръчките е различна, като 
варира между няколко хиляди лева до стойности от стотици хиляди и милиони 
лева. Недостатъчният брой кандидати при тях също е белег за липса на 
наситеност на пазара от сродни стопански субекти.   

3. В сравнително малко на брой обществени поръчки се наблюдава 
реална конкуренция между кандидатите. Пример за такава процедура е 
„Ремонт на покриви и покривни покрития на общински обекти“ в град Разград, 
обявена на 24.09.2020г. с прогнозна  стойност 38 347.53 лева. За участие в 
процедурата оферти подават  8  (осем) кандидати, предимно мести фирми, с цени 
на офертите между  22 569.70 и  37 998.04 лева. От последстващото развитие по 
процедурата не може да се направи  извод че, повечето участващи кандидати ще 
доведе до увеличаване на качеството и намаляване на цената. Седем от осемте 
кандидата са отстранени от участие във фаза разглеждане и проверка на 
представените документи за участие, като само един от кандидатите е допуснат 
до участие в класирането. Комисията проявява изключителен формализъм и 
строгост при преценяване на документите на кандидатите, като се създава 
усещане за наличие на предварителен сценарий в провеждането на процедурата 
и предопределеност на спечелилия кандидат.   

4. В преобладаващата част от процедурите, където има двама и повече 
кандидати, обикновено голяма част от кандидатите се отстраняват при 
разглеждане на документите за участие и реално до  класиране се допуска 
само един (предварително известен) кандидат.  

5.  Създава се впечатление, че резултатите от процедурите, особено 
тези на по-значителна стойност, са предварително режисирани и 
предопределени, според изразени мнения на представители на местния 
бизнес. Наличието на усещане за „липса на реално състезание“ демотивира част 
от кандидатите да участват в процедури по ЗОП. Същото мнение демотивира и 
тези, които участват, но не печелят поръчки да обжалват резултата от 
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процедурите пред Комисията за защита на конкуренцията и съответно - Върховен 
административен съд, като втора инстанция. За немалка част от местният бизнес, 
неучастващ изобщо или активно в процедури по ЗОП, за да спечели обществена 
поръчка, фирма Х трябва да има тесни връзки и взаимоотношения с 
представители на общинска и държавна администрация на „високо ниво“.   

6. Липса на ефективен контрол от специализирания държавен орган. 
Констатираме недостатъчна активност на Агенцията за обществените поръчки 
към Министъра на финансите, във връзка с недостатъчен ефективен контрол по 
провеждане на процедурите по ЗОП. Съществена слабост е липса на контролна 
дейност относно публикуване на всички необходими документи с информация за 
участниците, идентификатори, параметри (сума, срокове, подизпълнители). 
Законът за обществените поръчки не се изпълнява в частта за мониторинг и 
ефективен контрол на два основни вида процедури (чл.229, ал.2)3, както и за 
информиране на обществеността. 

Агенцията за обществени поръчки осъществява само текущ контрол върху 
публикуваните обявления при висящи обществени поръчки и при последстващи 
промени в първоначално сключени договори. Липсва адекватен реален и 
ефективен контрол от страна на АОП. Агенцията за обществени поръчки има 
правомощия да сезира компетентни органи за последстващ контрол. Слабост в 
закона е невъзможността АОП да осъществява последстващ контрол. 
Констатираме сериозен проблем в липсата на адекватен последстващ контрол и 
правомощия за спиране и прекратяване на обществени поръчки при констатиране 
на груби нарушения. В правомощията на АОП е да сезира компетентни органи за 
последстващ контрол (чл.229, ал.1,т.9 от ЗОП). По закон последстващ контрол 
могат до осъществяват Сметната палата и Агенция за държавна финансова 
инспекция (АДФИ). Но обикновено тези институции реагират само след наличие 
на сигнал и правомощията им се ограничават до налагане на административни 
санкции. 

Въведение 

Разходването на средства от общините на територията на Област Разград 
е законово регламентирано с приемането през 2004г. на Закона за обществените 
поръчки /ЗОП/. Област Разград се състои от 7 общини – Разград, Кубрат, Исперих, 
Завет, Самуил, Лозница и Цар Калоян. С влизането в сила на ЗОП общините се 
задължават да разходват средства след провеждане на процедури по ЗОП. 
Условията и реда за прилагане на ЗОП се урежда с Правилника за прилагане на 
Закона за обществени поръчки /ППЗОП/.   

                                                           
3
 (2) (Изм. - ДВ,бр. 86 от 2018 г.,в сила от 01.03.2019 г.) Контролът по ал. 1, т. 2, букви "г" и "д" 

обхваща процедури за обществени поръчки с прогнозна стойност, равна на или по-висока от: 
1.1000000лв.-за строителство; 2.200000лв.-за доставки и услуги. 
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Основен недостатък на нормативната уредба е въвеждането на чести 
промени. Първият ЗОП е в сила от  2004г., като през 2016г. е приет  изцяло нов 
закон.  

Новият ЗОП има за цел да приведе националното законодателство в 
съответствие с някои последни промени в европейските регламенти, а това е едно 
от условията за получаване на безвъзмездна финансова помощ от Европейския 
съюз в сегашния програмен период. Идеята е новият ЗОП да е рамков закон, т.е. 
неговата цел е да очертае общите рамки на нормативната уредба, която да бъде 
доразвита в Правилник за прилагане на ЗОП (ППЗОП), приет през 2016г.  

Законът въвежда и съществени промени, въпреки, че е рамков:  

- постигнато е по-точно дефиниране кои са възложителите на обществени 
поръчки;  

- изведени са отново основни принципи - равнопоставеност и недопускане 
на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и 
прозрачност; 

- въвеждат се нови видове процедури за възлагане на обществени поръчки, 
които оптимизират процеса на разходване на средства, но и доведоха до 
допълнително усложняване на възлагателния процес;  

- променят се праговете на стойности на поръчките;  

- като абсолютна пречка за участие в процедурите е въведено наличието на 
парични задължения към НАП и към общините;  

- като критерий за оценката на офертите и избор на изпълнител е възможен 
само критерият „Икономически най-изгодна оферта“;  

- електронизиране на процеса по възлагане на обществена поръчка чрез 
ползване на единна национална електронна уеб-базирана платформа (ЦАИС),4 
която възложителите използват при възлагането на обществени поръчки. Чрез 
нея се автоматизират процесите на подаване на оферти, оценка, класиране, 
сключване на договор;        

- по отношение на изискванията за икономическо и финансово състояние и 
за технически и професионални способности на участниците, е въведено 
условието те да са съобразени с вида, обема и характера на поръчката;   

- като положителни промени могат да се посочи и използването на 
застраховки, като гаранция за изпълнение на поръчките.  

Слабости и несъвършенства в ЗОП   

Констатираните слабости и нередности в провеждането на обществени 
поръчки до голяма степен се обуславят и от правната уредба. Прави впечатление, 

                                                           
4
 Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ 

(ЦАИС ЕОП)., Начало (eop.bg), посетана на 04.02.2021г. 

https://identity.eop.bg/Account/Login?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DNX1SPA%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapp.eop.bg%252Flogon%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2520profile%2520email%2520read%2520write%2520negometrix_user%2520NX1IdentityServerApi%26state%3D70745635634a4717b7fd20ae514ee4ed%26code_challenge%3DMznNWrH5wZDfvqeflWcmcOBHpYMgOX9sY4fBjw0YKB0%26code_challenge_method%3DS256%26response_mode%3Dquery
https://identity.eop.bg/Account/Login?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DNX1SPA%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapp.eop.bg%252Flogon%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2520profile%2520email%2520read%2520write%2520negometrix_user%2520NX1IdentityServerApi%26state%3D70745635634a4717b7fd20ae514ee4ed%26code_challenge%3DMznNWrH5wZDfvqeflWcmcOBHpYMgOX9sY4fBjw0YKB0%26code_challenge_method%3DS256%26response_mode%3Dquery
https://app.eop.bg/organization/27207/dashboard
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че последните промени в ЗОП още повече улесняват компрометиране на процеса. 
Широките правомощия на комисиите по избор, назначени от възложителя на 
обществените поръчки и невъзможността за предварителен и междинен контрол в 
тяхната работа, допринасят за това. Масовата практика да бъдат отстранявани 
кандидати още във фазата подбор на документи и технически съответствия със 
заданието на възложителя, силно ограничават реалната конкуренция. Защото при 
недопускане на кандидати до класиране не се достига изобщо до отваряне на 
техните ценови оферти, които могат да бъдат много-по изгодни от ценовите 
оферти на допуснатите до класиране участници. Високата критичност и 
взискателност на комисиите по избора не може да бъде мотивирана със 
загриженост за недопускане на фирми-фантоми или дружества без опит, умения, 
технически възможности. При обществените поръчки на висока стойност, 
изискващи наличие на сериозен ресурс и потенциал, не се наблюдава участие на 
кандидати без сериозен опит и традиции и възможности. 

Друга слабост е свързана с необходимото ниво на публичност и 
прозрачност на процеса по провеждане на обществени поръчки, отговорност за 
което има Агенцията по обществените поръчки. В Търговския регистър не могат 
да бъдат намерени данни за създадени дружества по закона за задълженията и 
договорите (ДЗЗД). Набира широка популярност сключване на специални 
договори между две и повече дружества за изпълнение на големи обществени 
поръчки (предимно в строителството и доставки на стоки и услуги на голяма 
стойност). В голяма част от публичните документи по определени обществени 
поръчки липсва ЕИК или Булстат на дружество или фирма, без който уникален 
идентификатор, не може да бъде идентифициран стопанския субект. В 
значителна част от протоколите от работата на комисиите по провеждане на 
обществени поръчки липсват данни за Булстат. Могат да се установят Булстат 
данни само от договорите за изпълнение на поръчка. За не всички проведени и 
финализирани поръчки са публикувани в четим формат договори, е установено 
при анализа. При много обществени поръчки не се публикуват всички документи, 
включително и със съществено значение, като договорите за изпълнение. 

Проектиране на закона през призмата на местните условия, характерни 
за икономическия живот в страната и в Област Разград, дават възможности 
за компрометиране на процедури по ЗОП, подхранват корупционни 
практики, създават усещане за липса на конкурентна среда и предварителна 
предопределеност на част от провежданите процедури по ЗОП.  

Изводи и заключения:      

1. Предвидимост и предсказуемост на обществените поръчки на сравнително 
висока стойност. При наблюдение и проследяване на обществени поръчки 
за едни възложител в продължение на няколко години достатъчно е да се 
разгледат първите няколко обществени поръчки, за да може да се предвиди 
кой е печелившия кандидат още в началото на процедурата, като се видят 
кои са кандидатите.  
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Беше направен експеримент. Разглеждайки хронологически процедурите по 
общини в Област Разград, където участват повече от един кандидат, след 
запознаване с първите няколко процедури при разглеждане на следващите във 
времето, само след запознаване с обявлението на възложителя, техническите му 
задания и първия протокол от работата на комисията по избора където са 
посочени имената на всички кандидати, предвиждаше преди да се запознае с 
крайните протоколи на комисията по избора да предсказва и предвижда кой ще е 
печелившия кандидат. Процентът на вярна прогноза е над 95% от случаите -  
приблизително от 20 прогнози само една не се доказваше вярна. Обяснението 
може да се потърси в констатацията: навсякъде по места в процедурите участват 
кандидати „любимци“ на възложителите. Само появата на „любимец“ сред 
имената на кандидатите за участие, е почти сигурен знак, че точно той ще спечели 
процедурата. Масово комисиите по избора отстраняват във фаза подбор на 
документи „неудобните кандидати“. Много рядко до реално класиране се допускат 
повече от един кандидат.  

Друг експеримент доказа по безспорен начин посочената хипотеза. 
Центърът за съзидателно правосъдие участва през 2020г. в два публични 
конкурса за външно възлагане на социални услуги в общността в две общини в 
Лудогорието (Кубрат и Разград). Обичайно в тези процедури до момента участва 
само по един кандидат, който ние наричаме условно „любим“. Предварително 
известните единствени кандидати и липсата на конкуренция създават усещане за 
предизвестен край, обикновено финализиран с директно договаряне с единствен 
кандидат. Участието на Центърът за съзидателно правосъдие в двете процедури 
създаде необичайно оживление в местните администрации, които приключиха с 
обявяване на първо място на предварително известните фаворити. В резултат 
беше заведено съдебно оспорване на административните актове на кметовете, 
като в момента е висящ съдебен спор във Върховен административен съд. 

2. Провеждат се процедури в съответствие с принципите на ЗОП и 
равнопоставено конкурентно начало за всички  кандидати, но почти без 
изключение това са процедури на ниска стойност.    

3. Наблюдава се твърде активна роля на комисиите по избор по процедури на 
висока стойност, при които масово не се допускат до класиране участници, 
твърде често заради незначителни несъответствия в документацията за 
участие и техническото задание.  

4. При процедури на висока стойност се въвеждат странни методики на 
оценяване чрез поставяне на точки по определени критерии, водещи до 
предимства за кандидати дали по-висока цена за изпълнение. Възниква 
основателен въпрос как възложителите защитават обществения интерес, 
след като с „лека ръка“ подписват договори на завишена стойност и 
нарушават принципа за целесъобразност. 

5. Наличие на кандидати „любимци“ по места. Едни и същи кандидати в една 
и съща стопанска област в определени региони масово печелят 
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обществени поръчки, а същите кандидати в други региони никога не стигат 
до подписване на договор за изпълнение. Същите кандидати масово се 
отстраняват от участие в класиране, заради нередности в документацията. 
Предизвиква интерес как едни и същи кандидати винаги имат проблеми с 
документацията за участие в определени региони, а същевременно в други 
области същите кандидати печелят обществени поръчки, като дори няма и 
забележки към необходимите документи.  

6. Съмнение за предварително договаряне между конкурентни кандидати. 
Алтернативно, ако предходния извод е несъстоятелен за определени 
случаи, единственото логично обяснение е, че има предварителни 
договорености между кандидати по една и съща обществена поръчка, част 
от тях да участват формално, като предварително са наясно, че няма да 
спечелят.       

7. Наблюдават се обществени поръчки, при които има само един кандидат. 
Показателно е за недостатъчна наситеност на пазара с икономически 
субекти в определени области.                    

8. Наличие на обществени поръчки, при които няма кандидати. Причина може 
да бъде липса или ненаситеност на пазара със стопански субекти в 
определени области.   

9. Изключение са случаите на оспорване на резултати от класиране в 
процедури пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховен 
административен съд.    

 

За информация:  

Георги Милков, Изпълнителен директор 

тел: 0898 552 688   

 

 

 

 

 

 

 

Подкрепата за Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ е осигурена от Фондация „Америка 
за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Сдружение 
“Център за съзидателно правосъдие“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация 
„Америка за България“ или нейните партньори. 

 

Сдружение „Център за съзидателно правосъдие” управлява Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград, иновативна социална услуга в общността. Прилагат се 

Възстановителна програма за жертви и Специализирана програма за извършители на домашно насилие (от 2004г.), като важна част от процеса на превенция на домашното насилие <www.ngo-
rz.org>. Център за съзидателно правосъдие разработва и прилага пилотни програми в подкрепа на съдебната реформа. Осъществени са осем проекта за гражданско наблюдение на съда и подкрепа на 

съдебната система в България. Администрира Център за работа с доброволци, част от мрежата на Национален алианс за работа с доброволци. Центърът за съзидателно правосъдие създаде 

Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда в България (2007г.), в която участват над 65 неправителствени организации от цялата страна <www.watch.ngo-rz.org>. Сдружение 

„Център за съзидателно правосъдие” е член на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система към Министерски съвет на Република България (2016-). 
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