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Агенция по обществени поръчки 



Законодателство 

1997 г. - Закон за държавни и общински поръчки 

 

1999 г. - Закон за обществените поръчки 

 

2004 г. - Закон за обществените поръчки, 
хармонизиран с европейското законодателство 
 Европейски директиви – 93/37/ЕИО, 93/36/ЕИО, 92/50/ЕИО, 

89/665/ЕИО, 92/13/ЕИО, 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО, 92/13/ЕО, 
89/665/ЕО, 2007/66/ЕО, 2009/81/ЕО 

 Национални цели – Препоръки по механизма за 
сътрудничество и оценка, Програма на правителството за 
стимулиране на икономиката 



Политика 

 

Министър на икономиката и енергетиката 

 

Агенция по обществени поръчки 

 Законодателство 

 Методология и добри практики 

 Мониторинг и осигуряване на публичност 

 Предварителен контрол 

 Вътрешно и международно сътрудничество 

 



Система  

Органи за 
последващ 

контрол

Субекти на 
възлагателния 

процес

Органи за 
обжалване
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Министър на
икономиката и 

енергетиката

Агенция по
обществени

поръчки

 Сметна палата

Агенция за държавна 
финансова инспекция

 Възложители

 Кандидати, участници
Изпълнители

Комисия за защита на 
конкуренцията

 Върховен 
административен съд



Пазар 



Сделки 

69.24%

30.76%

поръчки на национално ниво поръчки, обявени в ОВ на ЕС



Предизвикателства 

 

Eвропейските фондове –  

Споразумение за партньорство с Европейската комисия за 
програмния период 2014 - 2020 г. 

Стратегията „Европа 2020“ 

 

Ново европейско законодателство 

Директива 2014/24/ЕС 

Директива 2014/25/ЕС 

 



Стратегия 

Период: 2014-2020 г. 

 

Цели: 

Запазване и усъвършенстване на постигнатото; 

Преодоляване на установени слабости. 

 

Области на въздествие: 

Законодателство; 

Практика по прилагане; 

Публичност и прозрачност; 

Административен капацитет на органите; 

Ефективност на контрола. 

 



Нова законодателна рамка 

 

Нов рамков закон 

 Опростен 

 В пълно съответствие с новите и действащите европейски 
директиви – 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, 2009/81/ЕО, 2007/66/ЕО 

 

Нова подзаконова нормативна уредба 

 

Стандартни образци 

 

 



Законосъобразна практика 

 

Мониторинг   

идентифициране на проблемни области и  

популяризиране на добри решения 

 

Методическа помощ  

Наръчници;  

Практически ръководства;   

Помагала. 

 

Зелени обществени поръчки 

 



Публичност и прозрачност 

 

Въвеждане на система за електронно възлагане 

Национален модел за изцяло електронно възлагане; 

Възможност за транснационално възлагане 

 

Развитие на Портала за обществени поръчки 

Услуга „Електронен подател“; 

Методи за подаване на информация в РОП. 

 

Поддържане на месечен Бюлетин с данни за пазара на 
обществени поръчки в страната 



Професионализъм 

Повишаване на административния капацитет на органите 
по методология, контрол и обжалване 

По-широк предварителен контрол 

Координиран последващ контрол 

 

Повишаване на знанията 

Дисциплина „Обществени поръчки“; 

Следдипломнна квалификация „ обществени поръчки“ 

Въвеждащи и текущи обучения за възложители 

Текущи обучения за УО по актуални теми 

Създаване на Академия за обучение по структурни фондове 

Периодични обучения на съдии относно практиката на Съда 
на ЕС 



Централизирано възлагане 

 

Ефективно централизирано възлагане 

Разширяване на продуктувия обхват 

Увеличаване кръга на възложителите 

 

Специализирано централизирано възлагане 

За нуждите на общините 

В здравния сектор 



Ефективен контрол 

Развитие на механизма за ефективно сътрудничество 
между органите, осъществяващи контрол 

 

Развитие на предварителния контрол 

Разширяване на обхвата 

Контрол на случаен принцип 

Контрол върху изключенията от закона 

 

Унифициране на последващия контрол и повишаване 
ефективността на санкциите 

 

Оптимизиране на системата по обжалване 



Благодаря Ви за 
вниманието! 


