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Вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева:

   Транспонирането на европейските      директиви за обществените поръчки
                                           няма да реши     вътрешните ни проблеми

Невена Картулева

Г-жо Бобева, направи-
хте първите крачки към 
облекчаване на регула-
торните режими за биз-
неса и гражданите. Може 
ли да посочите какви са 
законодателните проме-
ни в подкрепа на инвести-
ционния процес и кога ще 
станат факт? 

Правителството прие 
три пакета мерки за облек-
чаване на регулаторните 
режими за бизнеса и граж-
даните, както и още един, 
свързан с индикаторите в 
класацията на Световна-
та банка Doing business. 
Тези от мерките, които 
трябваше да се въведат с 
подзаконови актове, вече 
са в сила. Но както е из-
вестно, разрешителни и 
такси се изменят по-скоро 
със закони, така че голяма 
част от предложенията за 
тях сме внесли в Народно-
то събрание. Този парла-
мент обаче работи много 
трудно, а напоследък ние 
функционираме като слу-
жебно правителство – без 
Народно събрание.

В момента активни – 
такива, от които гражда-
ните и бизнесът могат да 
се възползват, са около 120 
мерки. За приемане в пар-
ламента чакат още около 
40. Допълнителните облек-
чения, свързани с показа-
теля Doing business,  са 111. 
Някои мерки ще се въведат 
до 30 септември. Това е 
едно от завещанията ми 
за следващия вицепремиер. 
Ако работата по мерките 
бъде доведена до край, 
страната ни ще се прид-
вижи поне със 7 - 8 места 
напред в класацията Doing 
business - в показателите 
за отворено управление, за 
бизнес средата.

Всички строителни 
фирми ще се възползват 
от тях, като някои спе-
цифични облекчения бяха 
внесени и с промените в 
Закона за устройство на 
територията (ЗУТ). Аз 
съм удовлетворена от тях, 
предполагам и строители-
те. Но изведнъж недоволни 
се оказаха инженерите, 
които имаха различни мне-
ния.

Освен това по ЗУТ има-
ше сериозна политическа 
съпротива от страна на 
ГЕРБ. Те се обявиха много-
кратно срещу промените, 
които гарантират облек-
чаване на административ-
ната тежест в строител-
ния процес.

Водихме доста битки и 
в резултат на всичко това 

ЗУТ мина на първо четене 
през парламентарните 
комисии. Мнозинството 
подкрепи нашите предло-
жения. Имаше и несъгла-
сие от страна на Минис-
терството на околната 
среда и водите (МОСВ) по 
текстовете, свързани с 
биоразнообразието. В края 
на краищата обаче надделя 
нашият законопроект. Пар-
ламентарната Комисия по 
околна среда и води оста-
ва без решение по ЗУТ, тъй 
като „за“ гласуваха 7 депу-
тати и 7 бяха „против“. 

С текстовете, които 
изменяме, искаме да на-
малим тежестта за ад-
министрация във връзка с 
оценката за въздействие 
на околната среда (ОВОС) 
и оценката за съвмес-
тимост. От МОСВ се 
притесняват, че може да 
не спазим една от раз-
поредбите в европейска 
директива, която всъщ-
ност вече е транспонира-
на  в България. Промяната 
предвижда ОВОС да не се 
изисква за строителни 
обекти от IV до VI кате-
гория. По-интересното е, 
че в държавите - членки на 
ЕС, директивата е транс-
понирана по начина, по кой-
то сега искаме да въведем 
изменението. Тоест, там 

не се изисква задължите-
лен ОВОС. Във връзка с би-
оразнообразието искаме 
да изключим оценката за 
съвместимост за стро-
ежите, които попадат в 
урбанизираните терито-
рии и са извън защитени-
те зони.

Дали ще успее това На-
родно събрание да приеме 
промените в ЗУТ – много 
се съмнявам. Но това не 
е загубено време и рабо-
та, която няма бъдеще. 
Повечето текстове са 
консенсусни и съм убеде-
на, че една от първите 
задачи на КСБ ще бъде да 
предложи въвеждането на 
тези промени да продължи 
и в следващия парламент. 
Защото България е на едно 
от последните места в 
света - съгласно между-
народно приети индекси 
- като държава с най-тру-
ден, бюрократичен и скъп 
строителен процес. От 
тази гледна точка много 
се надявам, че следващото 
Народно събрание ще про-
дължи нашето дело.

КСБ инициира зако-
нодателна  реформа, 
свързана с преработка 
на съществуващи и фор-
мулиране на нови норма-
тивни актове по отноше-

ние на строителството. 
Дискутира се изготвя-
нето на нови закони за 
строителството и за 
градоустройството. Как 
гледате на тази идея?

Това беше един от при-
оритетите на Министер-
ството на инвестицион-
ното проектиране (МИП). 
От ведомството в про-
дължение на цяла година 
преговаряха с различните 
камари и бизнес организа-
ции. Не се постигна кон-
сенсус. Съмнявам се, че 
дори в следващото Народ-
но събрание ще може да се 
въведе изцяло нова уредба 
на строителството.

Имаме до голяма сте-
пен закостенялост и инер-
ция в процесите, прекале-
но много са интересите 
в тях. Затова аз не съм 

оптимист за уреждането 
на процеса с изцяло ново 
законодателство. За да 
се случи това, трябва да 
се набере критична маса 
съмишленици. Мисля, че в 
тази една година диало-
гът между МИП и строи-
телите беше доста добър, 
но въпреки това не успяха 
да стигнат до ясен резул-
тат.

Според последните 
промени в ЗОП правил-
никът за възлагане на ин 
хаус поръчки ще бъде на-
писан от Министерския 
съвет. Как ще го форму-
лирате, така че да не бъ-
дат нарушени принципи-
те на конкуренцията?

След като промените 
в ЗОП бяха приети, те се 
въвеждат на три етапа. 

Едните текстове влязоха 
в сила през май, следващи-
те - на 1 юли. Правилникът 
за приложение ще влезе в 
сила в началото на октом-
ври. Обсъждаме определени 
текстове с бизнеса и не-
правителствени организа-
ции. Например с Агенцията 
за хората с увреждания ра-
ботим по частта, касаеща 
специализираните пред-
приятия. Тази седмица ще 
гледаме в Министерския 
съвет наредбата за тях. 
С изменения се разширява 
кръгът дейности, които 
могат да извършват. Горе-
долу сме готови с това.

Ин хаус поръчките също 
са обвързани с правилника 
за приложение, защото 
трябва да се изготви ме-
тодика за цените. Дър-
жа да отбележа, че този 
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Ще оставим на служебното правителство 
готов проект на правилника за ин хаус 
възлагане

Снимка Денис Бучел
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текст беше предложен от 
народните представители. 
С него се цели защита на 
публичния интерес и гаран-
ция, че директното възла-
гане от общините и дър-
жавните администрации 
няма да води до прекомерни 
разходи, а тъкмо обратно-
то – до намаляването им. 
Ето защо тази методика 
има фундаментално зна-
чение за ограничаване на 
възможността за нелоял-
ни практики от страна на 
местните и централната 
власти.

Споделям притеснени-
ята на организациите на 
бизнеса като КСБ, Кама-
рата на озеленителите и 
други сдружения, че е въз-
можно изведнъж общини-
те и държавните админи-
страции много по-активно 
да възлагат дейности на 
собствените си фирми, 
вместо да ги предоставят 
на конкурентни процедури.

Искам дебело да под-
чертая, че текстовете за 
тези процедури не са на 
Министерския съвет, а са 
на група депутати. Тоест, 
ние считахме, че още ня-
маме готовност за ин хаус 
възлагането, че е необхо-
димо добре да го обмислим 
и след това да го прило-
жим – в рамките на двете 
години, в които трябва да 
се транспонират европей-
ските директиви за об-
ществените поръчки. Но 
народните представите-
ли решиха да го направят 
сега. Това създава допълни-
телно задължение за дър-
жавната администрация 
да подготви всички необ-
ходими актове.

Трябва да бъдем вирту-
ози, за да измислим начини, 
чрез които да защитим об-
ществения интерес, и най-
вече начин използването 
на публичните средства да 
е по-прозрачно и в същото 
време с по-малко разходи. 
Проведох няколко срещи с 
организации на бизнеса, 
има някои предложения, 
които са доста сурови.

Правилникът е готов 
на 80% и не ми се ще да ос-
тавяме на служебното да 
започва работа по него от-
начало. Затова се стараем 
максимално с Агенцията по 
обществени поръчки, рабо-
тим с администрацията 
на Министерския съвет, 
за да успеем да подготвим 
проект, по който да има 
съгласуване, донастройка. 
Грубата работа трябва да 
бъде свършена до края на 
юли.

Може ли по-конкрет-
но да обясните с какви 
текстове ще се запази 
конкуренцията и как ще 

се предотврати евенту-
алната злоупотреба на 
публичните власти с ин 
хаус поръчките?

Ако постигнем това, 
трябва да ни се даде Но-
белова награда. В Бълга-
рия криминалната енергия 
е неограничена, особено 
когато става дума за об-
ществени поръчки и за 
конкуренция. Работим по 
въпроса, но е много трудно. 

Други страни имат 50 
години ин хаус възлагане и 
нямат никакви проблеми. А 
при нас, още преди да сме 
го въвели, са разработени 
схеми как да се възползва 
този или онзи. Много про-
блеми са уникални – българ-
ски. Крайно време е да се 
вземем в ръце.

Предстои транспони-
рането на новата дирек-
тива за обществените 
поръчки. Някои текстове 
от нея бяха въведени с по-
следните промени в ЗОП. 
Кои ще бъдат включени в 
новия закон за обществе-
ните поръчки?

Около 14 текста от ди-
рективата вече са транс-
понирани с приетите про-
мени в ЗОП. Ще видим как 
ще действат и това ще 
облекчи въвеждането й по-
нататък.

Транспонирането на 
евродирективите по ни-
какъв начин няма да реши 
нашите вътрешни пробле-
ми. Ако някой си представя 
един нов, много общ и рам-
ков закон – това означава 
нов хаос в обществените 
поръчки. 

Това, което работи, 
най-прозрачните механи-
зми в Европа - това сме 
въвели с последните про-
мени в ЗОП.

Факт е, че преоблада-
ващата част от органи-
те използваха последния 
ден преди влизане в сила на 
измененията, за да пуснат 
рекорден брой обществе-
ни поръчки. Това означава, 
че наистина сме сложили 
пръст в раната, че възло-
жителите смятат, че при 
новите разпоредби ще им 
е много по-трудно да про-
веждат непрозрачни и ма-
нипулирани процедури. 

Би било добре ваши-
те читатели да знаят, че 
Агенцията по обществени 
поръчки откри на своя ин-
тернет сайт нова рубрика 
„Въпроси и отговори“ по 
приложението на ЗОП.

Съвместно с Инсти-
тута по публична адми-
нистрация организирахме 
обучения на органите по 
ЗОП в цялата страна за 
това как да прилагат нови-
те разпоредби. Общо 5160 
от тях са минали курса. Ху-

бавата новина е, че след 30 
юни започна провеждането 
на процедури за възлагане 
на обществени поръчки 
по новия ред. Не е такъв 
проблем, какъвто считаха 
администрациите. Всъщ-
ност целта на промените 
в закона не е да облекча-
ваме публичните органи, а 
по-скоро бизнеса.

Влезе в сила новата 
такса за обжалване на ре-
шенията за възлагане на 
обществени поръчки. Тя 
ще бъде 2% от посочена-
та прогнозна стойност. 
Какъв очаквате да бъде 
ефектът от това?

Да, от 1 юли влезе в 
сила новата тарифа за 
обжалване на обществе-
ните поръчки. С таксата 
за първи път се въвеждат 
високи тавани, особено при 
големите поръчки. Таксата 
не може да бъде под 850 лв. 
или да надхвърля 15 хил. лв. 
За касационните производ-
ства пред Висшия админи-
стративен съд тарифите 
са минимум 375 лв. и макси-
мум 7,5 хил. лв. Досегашни-
ят им размер беше 850 лв. 
или 1700 лв. в зависимост 
от случая.

Имаше доста дебати 
по тарифата. Неправи-
телствените организации 
искаха таксите да се за-
пазят. Частният сектор 
и възложителите обаче 
настояваха за максимал-
ни тавани, защото имат 
съмнения и дори преки на-
блюдения за бизнес с об-
жалване. Има фирми, които 
масово правят това – об-
жалват, изнудват... ето 
още един български фено-
мен. 

Това са фактите: ако 
през 2009 г. от 876 жалби 
по процедури за възлагане 
на обществени поръчки 
пред КЗК и ВАС уважените 
са 450, което представля-
ва 51,37%  от всички, през 
2013 г. са обжалвани 15,08%  
от всички обществени по-
ръчки и от 1394 жалби са 
уважени едва 450,  т.е. 
само 27,17%. Трайната 
тенденция за нараства-
не на неоснователните 
жалби е в ущърб на възло-
жителите и на сроковете 
за усвояване на бюджетни 
средства, включително на 
предоставените от фон-
довете на ЕС.

Накрая направихме ком-
промис. Целта беше да не 
ограничим процеса на об-
жалване, да не затваряме 
конкуренцията, защото об-
ществото е чувствително 
за голяма част от поръчки-
те, има съмнения за коруп-
ция. В същото време ис-
кахме да се предпазим от 
безсмислените, в известен 

смисъл „обосновани“ финан-
сово обжалвания.

Постигнахме баланс 
– не са доволни нито 
едните, нито другите, но 
системата ще работи. 
НСОРБ ни подкрепи изцяло 
за тарифата, както и Ад-
министративният съд и 
Комисията за защита на 
конкуренцията. Надявам 
се, че това е поне минимал-
ният консенсус, който ще 
създаде условия процесът 
да работи, както е предло-
жено от парламента. Меж-
ду другото, инициативата 
за промяна в тарифата е 
на народни представители 
от Комисията по правни 
въпроси, които предложиха 
да се предприемат мерки 
за борба срещу бизнеса с 
обжалване.

Проучихме и европей-
ските прагове за тези 
процедури. В Обединеното 
кралство например те са 
50 - 60 хил. паунда.

Кога ще бъде готова 
Наредбата за обществе-
ните поръчки в сектор 
„Строителство“? Какви 
са плюсовете за фирмите 
от нейното въвеждане? 
За кои други сектори ще 
има поднормативни ак-
тове към ЗОП?

Няма да има отделна 
наредба, а това ще бъде 
част от Правилника за 
приложение на ЗОП. Докол-
кото знам, за него има пъ-
лен консенсус между МИП 
и строителния бранш. Тек-
стовете са готови и са 
изпратени от министър 
Иван Данов към Агенцията 
по обществени поръчки, до 
мен и до Министерството 
на икономиката и енерге-
тиката, в чийто ресор е 
АОП. 

По отношение на от-
делните наредби – вървим 
към развитие на мате-
рията по сектори. Както 
ви казах – за хората с ув-
реждания, за здравеопаз-
ването, за вътрешното 
възлагане, тоест ин хаус 
поръчките.

С последните измене-
ния в ЗОП възниква и един 
специфичен въпрос  – по 
отношение на външните 
експерти. Записано е, че 
за тях ще се изисква удос-
товерение за достъп до 
класифицирана информа-
ция. Дали това важи във 
всички случаи - дори кога-
то предмет на поръчката 
е например ремонтът на 
детска градина?

Не. Това важи само ко-
гато става дума за класи-
фицирани поръчки за от-
браната и сигурността. 
Отново подчертавам – в 
рубриката „Въпроси и от-

говори“ по приложение-
то на ЗОП, която отвори 
Агенцията по обществени 
поръчки, могат да бъдат 
отправяни подобни пита-
ния. Възложителите, кан-
дидатите, експертите 
– всички могат да се обръ-
щат към АОП за правилата 
за приложение на закона.

Правителството из-
плати голяма част от за-
дълженията на централ-
ната власт към бизнеса 
– повечето от тях са към 
строителния сектор. Как 
стои въпросът със заба-
вените плащания на общи-
ните към частния сектор? 
Обмисляте ли механизъм 
генерално да се справите 
с този проблем?

Правителството се из-
дължи, общините харчат. 
Нямаме никаква власт над 
тях. За това трябва да 
питате самите общини. 
Те имат неверифицирани 
разходи по оперативни про-
грами, задлъжняват. Това, 
което и правителството, 
и всички политически сили 
са записали в програмите 
си, е финансова децентра-
лизация. Ето – финансова 
децентрализация.  Изпъл-
нителната власт няма 
нищо общо със задължения-
та на общините. Бизнесът 
да си търси дължимото от 
местната власт.

Новият председател 
на ЕК Жан-Клод Юнкер 
даде заявка, че в след-
ващите три години 300 
млрд. евро ще бъдат на-
сочени към растеж и зае-
тост. Реиндустриализа-
цията е все по-обсъждана 
тема в Европа. Как на 
практика тя ще се случи 
в страната ни?

Програмата за реин-
дустриализация е готова. 
Работата по нея е свърше-
на. Ще я изпратим на по-
литическите сили. Въпрос 
на избор е кой какво от нея 
иска да реализира. Цяла 
Европа върви към насърча-
ване на индустрията. Ние 
сме част от този процес, 
освен това имаме въпию-
ща нужда от развитието 
и разширяването й както 
във високотехнологичните, 
така и в другите сектори, 
в които разполагаме със 
сравнителни предимства. 
Това е бъдещето. Аз съм 
оптимист в това отноше-
ние.

Какви са политиките 
на кабинета в икономиче-
ски план, за които би било 
добре да има приемстве-
ност и от следващите 
правителства?

Намаляването на адми-
нистративната тежест 
е нещо, което от страна 
на Министерския съвет е 
свършена работа. Остава 
парламентът да гласува 
още някои закони. Трябва 
да се приеме и Правил-
никът за приложението 
на ЗОП. Особено предвид 
предстоящите местни из-

бори следващата година. 
Прозрачност на поръчките, 
намаляване на публичните 
разходи - това е от фунда-
ментално значение.

Има много пробойни в 
публичната администра-
ция. Трябва да продължат 
дейностите в областта 
на електронните услуги. 
Открихме първите два па-
кета истински електрон-
ни услуги – в Изпълнителна 
агенция „Морска админи-
страция“ и в Българската 
агенция по безопасност на 
храните.

До април 2015 г. всички 
администрации трябва да 
предлагат комплексно ад-
министративно обслужва-
не, електронизирано да си 
обменят информацията. 
Така гражданите и фирми-
те няма да разнасят доку-
менти, а те ще се обменят 
по електронен път чрез 
т.нар. облак между съот-
ветните администрации.

Всъщност намерихме 
кой е бил големият проблем 
с електронното управле-
ние досега. Това е свръхде-
централизацията – всеки 
е правил каквото си иска. 
С големи усилия успяхме 
да въведем централизи-
ран режим и проектите на 
министерствата и адми-
нистрациите ще минават 
през работната група за 
електронно управление. Тя 
ще преценява дали съот-
ветният проект и създа-
ваните продукти от него 
са съвместими с общата 
платформа за електрони-
зация. Иначе няма смисъл, 
само се дават пари и на-
края – нищо. Софтуерите 
на различните админи-
страции трябва да „си го-
ворят“.

Участвала сте като 
министър в правител-
ството на Стефан Со-
фиянски. Бихте ли приела 
още един служебен пост в 
следващия кабинет?

Не. Това, което разбрах 
тази година, е, че няма по-
лош вариант за един човек 
от влизането в експертно 
правителство. Зад експер-
тите не стоят политици. 
Ти си сам, с името си. Това 
е жертвоготовност, която 
по никакъв начин не се из-
купува. Освен това е вред-
но за политиката. 

В правителствата 
трябва да влизат полити-
ци, които да носят полити-
ческа отговорност, и след 
това да ги спасяват тех-
ните хора. Иначе колкото 
и хубаво да направиш, те 
употребяват и резулта-
тът в личен план е нега-
тивен.

В България 22 години се 
хранят илюзии и аз също 
съм била част от това, че 
най-доброто за държавата 
са експертните правител-
ства. Тъкмо обратното 
е. Експертите трябва да 
влизат в партиите и да ни 
управляват политически 
правителства.


