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• Цел: Подкрепа за развиване на 
административен капацитет, обучения 
и разпространяване на информация за 
осигуряване съответствието с 
предварителните условия в областта на 
обществените поръчки 

ОСНОВНА ЦЕЛ   
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• Продължителност: март 2016 - 
февруари 2017 

• Методология и резултати: 
1. Две мисии за установяване на фактите  

2. 5 дневен семинари с бъдещи обучители 

3. Две пилотни сесии – по 2 дни всяка – за 
адаптиране и тестване на материала  

4. Срещи с обучителите – допълнително 
развиване на обучителния материал  

5. Еднодневен семинар за това как да станем по-
добър обучител  

ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТА 
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• ИПА, ЦКЗ, АОП, ИАОСЕС   

• УОи и ВОи посетени по време на мисиите за 
установяване на фактите  

• Европейка комисия  

• Бъдещи обучители от България  

• Участници от Австрия, Италия, Литва и 
Португалия 

• Обучители от Финландия и България  

• Боян Иванов и Радина Томанова от името на 
Димитров, Петров & Ко  

• Здравка Пекова, местен координатор на ОИСР  
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КЛЮЧОВИ ПАРТНЬОРИ И СЪТРУДНИЦИ  



1. Анализ на нуждите и план за обучения (Доклад на български 
и английски)  

2. Презентации на ОИСР за обучение на служители в областта на 
обществените поръчки (14 теми на български и английски) 

3. Обучителни материали разработени съвместно с бъдещите 
обучители (на български) 

4. Програма за 3 дневен семинар (на български и английски) 

5. Предварителен и последващ изпит за обученията (на 
български и английски) 

6. Общо ръководство за прилагане на законодателството в 
областта на обществените поръчки (на български и 
английски) 

7. Ръководство за обществени поръчки и контролни листа (на 
български и английски) 

 

 

 

ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
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8. Оценка на семинара за обучители (на български и английски) 

9. Материали за обучение на обучители (на български и 
английски) 

10.  5 документа за политики (на български и английски): 
Разработени в отговор на идентифицирани специфични липси 
на компетенции  

– електронни документи и удостоверителни услуги 

– пазарни консултации  

– състезателен диалог   

– партньорство за иновации и относно нередности  

– прилагане на финансови корекции  

11. Проучвания на политики (на български и английски):  
Елементи за приемане от АОП с цел допълнителна подкрепа 
за изпълнение на стратегията за обществени поръчки  

– стратегия за размяна на работни места  

– комуникационна стратегия   

ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
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ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА – 3 ДНИ 

1ви ден 2ри ден 3ти ден 

Планиране на обществени 

поръчки и пазарен анализ  

Процедури за обществени 

поръчки в контекста на 

законодателството за ОП и 

Общо ръководство по 

законодателството  

Важност на 

структурата, 

лидерството и 

инструментите 

Технически 

спецификации  

ЕЕДОП Начини за засилване 

на последващия 

контрол 

Критерии за подбор, 

критерии за възлагане и 

възлагане на договор 

Оценителни комисии Финансови корекции 

Засилване на 

предварителни контрол 

Публикуване на обявления  

Как да идентифицираме 

конфликт на интереси 

Управление на договор  
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• Обучителния план включва четири 
елемента: 

– семинари/сесии лице в лице (основният фокус 
на обучителната програма), 

– e-обучение, 

– Стратегия за размяна на работни места  

– Комуникационна стратегия  

ОБУЧИТЕЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  
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Програма  3 дневни 

семинари  

1 ½ дневни 

семинари 

Общо  

 април – декември 2017 10 до 12   10 до 12 

 септември 2017 – юни 

2018 

14 до 15   14 до 15 

 януари – декември 

2018 

11 до 13   11 до 13 

 април – декември 2018   10 до 12 10 до 12 

 септември 2018 – юни 

2019 

  14 до 15 14 до 15 

 януари – декември 

2019 

  11 до 13 11 до 13 

Общ No. на семинарите  35-40 35-40 70 до 80 

Общ No. на 

участниците  

1000 1000   

9 

ОБУЧИТЕЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

2017-2019 



ПОСТИЖЕНИЯ И НАУЧЕНИ 
УРОЦИ  
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• Амбициозни и постижими стратегии и 
планове за действие  

• Повишаване на осведомеността на 
участниците по отношение на 
реформите и потенциалните трудности 
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ПОСТИЖЕНИЯ 

Засилване на националното 
закупуване и установяване 

на пътека за ефективно 
прилагане на реформите  



• Лидерството и общата собственост са критичен 
фактор за успеха на ефективното завършване на 
такъв проект с относително кратка времева 
рамка 

• Местната координация като цяло улеснява 
прозрачната и бърза комуникация  

• Финансовите измерения на реформите не 
трябва да се пренебрегват (стимули за бъдещите 
обучители) 

• Изпълнение, изпълнение, изпълнение!  

 

НАУЧЕНИ УРОЦИ   
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• Ангажираност на националните 
заинтересовани страни с изпълнението на 
предложените реформи  

• Осезаеми ранни знаци за приемане от 
националните институции, АОП официално 
прие Общото ръководство за 
законодателството и се ангажира да подкрепя 
ИПА  

• Рисковете за ефективното изпълнение 
(финансови, политически и човешки 
ресурси) трябва да бъдат смекчени. 
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ПРЕХОД 



БЛАГОДАРЯ! 

http://www.oecd.org/gov/ethics/public-procurement.htm  

За повече информация относно работата на ОИСР в областта на 

обществените поръчки 

http://www.oecd.org/gov/ethics/public-procurement.htm
http://www.oecd.org/gov/ethics/public-procurement.htm
http://www.oecd.org/gov/ethics/public-procurement.htm
http://www.oecd.org/gov/ethics/public-procurement.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/implementing-the-oecd-principles-for-integrity-in-public-procurement_9789264201385-en
http://www.oecd.org/gov/govataglance.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-principles-for-integrity-in-public-procurement_9789264056527-en
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/public-procurement-review-of-the-state-s-employees-social-security-and-social-services-institute-in-mexico/enhancing-procurement-capability-in-issste_9789264197305-11-en

