
Анализ на изследванията, сравнителните проучвания и одитните доклади на 

Сметната палата и Изпълнителна агенция “Одит на средствата от ЕС” в областта на 

противодействие на корупцията 

РЕЗЮМЕ 

С присъединяването на Република България към Европейския съюз страната ни попада във 

фокуса на многобройни национални и международни проучвания в областта на корупцията 

както на централно, така и на местно ниво. Във връзка с високите стандарти за добро 

управление, към които държавите-членки следва да се придържат, възниква необходимост 

от задълбочен анализ на порочните управленски практики в България.  

1. Изследвания и одити в областта на обществените поръчки 

Обществените поръчки са сфера, която традиционно носи висок риск от изграждане на 

корупционни схеми. Разнообразните оценки и проучвания на практиките по възлагане на 

обществени поръчки, изготвени както от независими организации, така и от органи на 

изпълнителната власт, показват наличието на множество пропуски в прилагането на Закона 

за обществените поръчки (ЗОП) и на подзаконовите нормативни актове в областта. Тук ще 

разгледаме някои от по-значимите статистически изводи, направени през последните 

години по официални данни. 

1.1.Изготвената от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) оценка на 

управленския и корупционния риск в сферата на строителството за периода 2010-2013 

г. потвърждава тенденцията към концентрация на обществените поръчки в Топ 7 на 

строителните компании. Данните не предоставят информация за конкретен тип 

фаворизиране (т.е. конфликт на интереси, ендогенно лобиране и др.), но предполагат, 

че ефективността на някои компании в осигуряването на обществени поръчки е 

повече обвързана с правителството, отколкото с качественото изпълнение на 

поръчките.   

 

1.2.На местно ниво показателен е индексът на местната система на почтеност, въведен от 

международната организация „Прозрачност без граници“. При неговото формиране 

релевантни са няколко индикатора: 1)публичност на плановете за провеждане на 

обществени поръчки; 2)публичност на решенията за завършване на процедурите по 

възлагане на обществени поръки; 3)публичен регистър на сключени договори за 

обществени поръчки; 4)публичност на информацията за извършени плащания по 

договори за обществени поръчки, и 5)наличие на публични скандали относно 

възлагане на обществени поръчки от общината за 2014 г. Публичността на 

процедурите при възлагане на обществените поръчки е един от индикаторите за 

почтеност при провеждането им, макар да не е единствен решаващ фактор. По места 

изводите са разнообразни в зависимост от локалните практики. Публичността на 

плановете за обществени поръчки се е утвърдила като стандартна практика за всички 

изследвани общини с изключение на Кюстендил. Публичността на решенията за 

завършване на процедури за възлагане на обществени поръчки също регистрира 

добри стойности в повечето изследвани общини, но групата от негативни практики 



на липса на публичност се допълва от общините Благоевград, Варна, Видин, Враца и 

Кюстендил. Негативна тенденция представлява масовото нерегистриране на 

публичнодостъпна информация за извършените плащания по сключените от 

общината договори. Добри практики по показател насърчаване на отчетността и 

участието се регистрират в общините Бургас, София-столична и Стара Загора. 

Столична община стимулира активното подаване на сигнали за проблеми в града и 

предложения на гражданите чрез интернет базиран Контактен център. Община Бургас 

поддържа системата за обществени обсъждания на важните инвестиционни проектни 

предложения на общината. В комплексно отношение най-добра практика реализира 

община Стара Загора чрез ангажимента си към функционирането на Електронна 

платформа за връзка между гражданите и институциите на общината. Най-ниски 

стойности по този показател получават административните практики в общините 

Кърджали и Хасково, където е необходима модернизация. 

 

1.3.Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ (ИА ОСЕС) в своя 

анализ на нередностите, установени при извършените през 2018 година проверки на 

проекти, констатира множество нарушения при възлагането и изпълнението на 

обществените поръчки на територията на страната, като същевременно отбелязва 

някои добри практики, които би следвало да се имплементират на национално ниво. 

Нека разгледаме обобщено данните според различните етапи от процедурата по 

възлагане. 

 

В рамките на подготвителния етап при откриване на процедурата най-честите 

нарушения са свързани с незаконосъобразно разделяне на обществената поръчка на 

части с цел прилагане на ред за възлагане на по-ниски стойности. През 2018 г. 

констатираните случаи са седем. Други нарушения, открити при проверките, 

включват неоснователно намаляване на срока за получаване на оферти, въвеждане на 

непропорционални изисквания относно техническите възможности и експертизата на 

участниците, незаконосъобразни ограничения и др. Във всички случаи подобни 

неправомерни действия са в нарушение на ЗОП и опорочават процеса на възлагане.  

 

Следващият етап от процедурата е този по разглеждане и оценяване на оферти. И тук 

ИА ОСЕС открива множество грешки – те съставляват приблизително 35% от общия 

брой на установените отклонения по Закона за обществените поръчки. Нарушенията 

включват несъответствие между избрания кандидат и посочените изисквания, липса 

на прозрачност при избора, изменение на офертата при оценяването, неоснователно 

отстраняване на кандидати и пр.  

 

Сключването и изпълнението на договорите е логичната следваща стъпка в 

процедурата по ЗОП. Грешките в тази фаза са приблизително 16% от общия брой на 

установените отклонения по този закон. През 2018 г. одитният орган е установил 18 

нередности, свързани със сключването и изпълнението на договорите за обществени 

поръчки. Към тази категория нарушения могат да се обособят подгрупи в зависимост 



от същността на установените действия, а именно: изменения в цената за изпълнение 

на поръчката и/или плащанията по договора; промяна в срока за изпълнение; промяна 

на количеството и обема; намаляване/неизпълнение на обхвата на поръчката без 

пропорционално намаление на цената; промяна на екипа за изпълнение на поръчката 

и др.  

 

2. Анализ на нивата на прозрачност при програмирането и бюджетирането  

През последните години прозрачността в работата на публичната администрация в България 

се подобрява, но все още има администрации без официални интернет портали или със 

схематични сайтове, които не дават информация, позволяваща осъществяването на 

граждански контрол и анализ на политиките. Преобладаваща част от вече съществуващите 

онлайн платформи не отговарят на изискванията за достъп до информация, особено по 

отношение на финансовите ресурси, с които работят институциите.  

Одитни доклади на Сметната палата по места установяват, че в някои общини няма писмено 

утвърдени процедури за контрол при изпълнение на дейностите на общината в изследваната 

област. Неупражняването на контрол над дейността на органите по приходите и на 

мониторинг за прилагането и за резултатите от вътрешния контрол в общината създава 

вредни предпоставки и може да доведе до нарушаване на принципите „Законност“ по чл. 2, 

ал. 1 и „Обективност“ по чл. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), 

както и до пропуснати приходи за общинския бюджет. В някои общини наредбите, които 

продължават да се прилагат, не са съобразени с промените в законодателството и не 

отговарят на нормативните изисквания, въведени през последните години. Необходимо е 

актуализиране на подзаконовите нормативни рамки по места с цел законосъобразно 

осъществяване на правомощията в областта на бюджетирането и прозрачността.  

 

3. Предоставяне на административни услуги 

Анализ от 2014 г., изготвен от „Прозрачност без граници“ и партньори, показва, че най-

често срещаните корупционни практики в общинската администрация са свързани с 

административните услуги по молби на гражданите (особено при издаване на разрешения 

за строеж), лицензи, търгове. 

Все още с ниска степен на яснота се отчитат вътрешните правила, които регламентират по-

високо рисковите от гледна точка на корупционен натиск процедури - по предоставяне на 

консултации, както и издаването на експертизи, представляващи законен интерес за 

физическо или юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване 

като задължение на администрацията на държавен орган или на овластена организация. Най-

балансирано използване на различните механизми за разпределяне на преписките се 

констатира в рамките на общинските администрации – в дялово съотношение практиките за 

разпределение по ред на постъпване и насочване от деловодството (общо 58%) надвишават 

практиката по разпореждане на висшестоящ (средно 38%), като тази тенденция очевидно е 



свързана с натрупаната експертиза на общинско ниво в работата на центровете за услуги и 

информация за гражданите и прилагане на модела „на едно гише“.   

Проблемите, констатирани в резултат на изследването, са в няколко насоки. Липсва 

информация относно условията за подаване на сигнали за нередности и корупция, както и 

относно движението на преписката, сроковете за обработка и крайния резултат от работата 

на администрацията. Наблюдават се чести случаи на директно поискани подкупи и 

индиректно оказване на корупционен натиск. 

Споменатият по-горе индекс на местната система за почтеност намира приложение и в 

областта на административните услуги. Изследванията показват, че услугите по отношение 

на местните данъци и такси са неравномерно развити в разгледаните общини, като една 

малка част от тях предоставят възможност за плащане на данъци и такси по електронен път 

– това са общините Бургас, Габрово, Добрич, Кърджали, Пловдив, Разград, Стара Загора и 

Шумен. Систематична информация и публичност за приходите от местни данъци и такси се 

поддържа отново от същите общини. Липса на добри практики в това отношение се 

регистрира за общините Враца, Кюстендил, Ловеч, Плевен. 

4. Управление и разпореждане с общинско имущество. Управление на общински 

дружества.  

Най-критичен в национален мащаб е индикаторът осъществяване на контрол върху 

ефективността на управлението на общинската собственост и общинските фирми. 

Изследване на местно ниво, проведено от „Прозрачност без граници“, констатира липса на 

устойчива практика за ефективен контрол върху разпореждането с общинска собственост и 

дейността на общинските фирми. Дефицитите са свързани както с ниска степен на 

публичност на годишните програми за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост, така и като цяло с липсата на устойчива практика за публичност и прозрачност 

в дейността на ресорните постоянни комисии. Информация за осъществен контрол от страна 

на общинските съвети е практически достъпна единствено чрез инструментариума на 

ЗДОИ. 

Често подценяван фактор е използването на електронните регистри за подобряване 

прозрачността и възможностите за граждански контрол върху разпореждането с общинска 

собственост. Добра практика – модел по този показател е активната прозрачност на 

постоянната комисия по общинска собственост и стопанска политика при общински съвет 

Бургас (мандат 2011 – 2015 г.). Публичността в управлението на собствеността е оценявана 

през използването на инструмента на публичния регистър за предоставяне на надеждна 

информация относно използването и разпореждането с различни категории собственост.  

Практиката в различните общини варира от рядко актуализирани списъци на имотите – 

общинска собственост до цялостна интегрирана информационна система с възможност за 

търсене по категории информация. Като пример за добри практики може да служи Община 

Русе, която предлага комплексен подход относно публичността в управлението на 

собствеността. 



Както в множество други сфери, така и тук подзаконовите нормативни актове, 

регламентиращи дейността по придобиване, управление и разпореждане с общинска 

собственост в някои общини не са актуализирани в съответствие с действащите законови 

разпоредби. Частични несъответствия с актуалната нормативна уредба се наблюдават в 

почти всички общини на територията на страната. Следва да се извърши цялостно 

преразглеждане и актуализация на дейностите по управление и разпореждане с общинско 

имущество, като същите се съобразят с действащите законови и подзаконови нормативни 

актове (ЗОС, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Закон за горите и 

др.).  

Въвеждането на вътрешни правила и процедури за контрол при управление и разпореждане 

с общинско имущество също е важно условие за справяне с корупционните практики в 

областта. В Община Монтана например такива правила не са утвърдени, което представлява 

съществен пропуск.  

При управлението на търговските дружества, чрез които общините осъществяват стопанска 

дейност, следва да се спазват стриктно всички изисквания, предвидени в нормативни актове. 

Добра практика, реализирана в Община Видин, е създаването на регистър на търговските 

дружества с общинско участие в капитала. 

5. Заключение 

Изводите от разгледаните разнообразни оценки и проучвания на национално и местно ниво 

ясно очертават основните проблеми, чието отстраняване би свело до минимум риска от 

корупционни практики и лошо управление в общините.  

Като съществена следва да се отбележи често отчитаната липса на актуализирана местна 

нормативна рамка, съобразена с действащото законодателство. Постоянните промени в него 

изискват и периодично преразглеждане на подзаконовите нормативни актове на общинско 

ниво. Необходимо е да се отчете обстоятелството, че законовите актове, приложими на 

общинско ниво в сферите на управление, изследвани по-горе, са многобройни и търпят 

чести изменения. Това затормозява процеса по актуализация на местната уредба и често 

води до незаконосъобразни практики, чието преустановяване във всички случаи следва да 

мине през внасяне на промени във вътрешната нормативната рамка.  

Наблюдава се ярък контраст между подхода на различните общини към дигиталните услуги. 

С развитието на информационните технологии и въвеждането на все повече онлайн 

функционалности разликата в равнището на дигитална грамотност и в квалификацията на 

компютърните специалисти по места става все по-осезаема. Поддържането на публични 

регистри, публикуването на документи и предоставянето на възможност за гражданите 

активно да участват в управленските процеси служат като своеобразен коректив на властта 

и гарант за спазване на законите от страна на местните органи.  

 


