
Протокол от 16.11.2009г.   

 

Днес, 16.11.2009 г. от 19 часа в ресторант „Тангра” се проведе месечното заседание на 

Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя - Стара Загора”. От 97 члена списъчен 

състав присъстваха 31 члена.  

 

ДНЕВЕН РЕД  

 

1. Обсъждане на акцентите по материалите за Общинската сесия на 26.11.2009 - докладва г-н 

Тенчо Руканов  

2. Предложения и обсъждане възможностите за промяна на процедурата по възлагане на 

обществените поръчки - докладва г-н Иван Панчов  

3. Презентация на г-н Пенчо Динев  

4. Презентация на г-н Димитър Димитров  

5. Разни  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов откри месечното заседание на Клуба и 

предостави думата на г-н Тенчо Руканов по първа точка от дневния ред.  

Отношение по въпроса взеха господата Христо Динев, Таньо Танев, Валентин Вълков, Евгени 

Спиров, Стефан Шоселов, Митко Динев, Иван Панчов и д-р Георги Попниколов.  

По втора точка от дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов запозна 

присъстващите със своето предложение:  

Вероятно много членове на Клуба са участвали в процедури по обществени поръчки и имат 

положителен или отрицателен опит в областта на обществените поръчки. Налице е замисъл да 

се обсъди натрупаната при вас - колегите практика и да се потърсят и намерят начини 

(включително чрез законова промяна) за достигане до по-прозрачна процедура и за 

подготвяне на предложение за законодателни промени в този смисъл. Сигурно много от вас са 

се натъквали на случаи на непрозрачност, на случаи на пренасяне на тежестта от елемента цена 

върху елемента срок и други подобни; на случаи на заобикаляне на смисъла и 

предназначението на закона чрез неоснователно предварително декласиране на участници и 

на други случаи на изопачаване на процедурата. Например аз зная три начина по които се 

процедира, за да се даде обществена поръчка на определена фирма:  

· В първия случай единия от показателите е срок за изпълнение. Определената фирма 

завишава цената, но дава 1 месец срок за изпълнение и печели поръчката. После се прави 

анекс за удължаване на срока. Така фирмата извършва поръчката на по висока цена от  



другите участници, тоест става източване на „Поръчителя”. Ако спечели друга фирма, тя няма 

да може да спази срока и ще трябва да плаща неустойка. · Във втория случай единия от 

показателите е срок за заплащане. Определената фирма посочва дълъг срок за разсрочено 

плащане и печели поръчката. Но това не се спазва и фирмата си получава парите след 1-2 

месеца. Ако друга фирма спечели то тя ще си получи парите според договора. · В третия случай 

се прави търг с 10 позиции за изпълнение през годината. Но реално ще се изпълняват 4 и това 

го знаят „Възложителя” и приятелската фирма. Завишава се цената на тези четири позиции, а 

на останалите се предлага цена която е на 60 % от реалната. Така приятелската фирма печели 

поръчките. Предлагам заедно да обсъдим възможностите за промяна, като целта е пълна 

прозрачност и невъзможност за заобикаляне на закона:  

ОЧАКВАМ ДА НАПРАВИТЕ:  

· Предложения за промяна на процедурата за възлагане на обществени поръчки в 

Община Стара Загора  

· Предложения за промяна на ЗОП в национален мащаб За целта Ви помолих да 

запознаете Вашите адвокати, да ги поканите на днешното ни заседание за да можем заедно с 

тях тази вечер да обсъдим проблема с цел набелязване на начини и средства за такава 

промяна в закона, водеща до категоричния резултат: невъзможност за заобикаляне на 

прозрачна процедура за обществена поръчка.  

За Ваше улеснение Ви изпратих:  

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ 

ПОРЪЧКИ НАРЕДБАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПРАВИЛНИКА ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В офиса се получиха две предложения - 

от г-н Олег Стоилов и г-н Гочо Карагьозов, който предложи в критериите да се включи 

допълнително и критерий за качество.  

Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов предостави думата на г-н Олег Стоилов, 

който запозна присъстващите с предложението на Търговско промишлената палат:  

1. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДИАЛОГ И ПО ДОГОВАРЯНЕ:  

а) Създаване в в чл. 83а на нова ал. 4 със следното съдържание: „Решението по ал. 3 се 

приема въз основа на предложение на назначена от възложителя комисия с участието на: 

негови експерти, най-малко един външен независим консултант и най-малко двама 

представители от съответна браншова организация”.  

б) Досегашният текст на чл. 84 да стане негова ал.1.Създаване на нова ал. 2 със 

следното съдържание: „Наличието на обстоятелствата по ал. 1, т.т. 2 и 3 се установява с 

мотивирано решение на възложителя, прието въз основа на предложение на назначена от него 

комисия в състава, посочен в чл. 83а, ал. 4.”.  

в) Създаване в чл. 90 на нова ал. 3 със следното съдържание:”Наличието на 

обстоятелства по ал. 1, т. 8 се установява с мотивирано решение на възложителя , прието въз 

основа на предложение на назначена от него комисия в състава, посочен в чл. 83а, ал. 4.”  

2. ПРИ СЪКРАЩАВАНЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ЗАКОННО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СРОКОВЕ:  



а) Създаване на нова ал. 4 със следното съдържание: „Решението на възложителя по ал. 

3 се мотивира и се приема въз основа на предложение на назначена от него комисия в състава, 

посочен в чл. 83а, ал. 4”.  

б) Създаване на нова ал. 4 на чл. 86 с такава редакция: „решението на възложителя по 

ал. 3 се мотивира и се приема въз основа на предложение на назначена от него комисия в 

състава, посочен в чл. 83а, ал. 4.”  

3. НОРМИРАНЕ НА ПО-ШИРОК КРЪГ ОТ ДАННИ, КОИТО ДА СЪДЪРЖА РЕГИСТЪРЪТ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ: факти за кандидатите и техните оферти; решенията на комисиите на 

възложителя и тяхното обжалване; качеството на изпълнените услуги по сключените договори; 

данни за евентуално начислени неустойки и вреди по сключените договори (допълване на чл. 

22 от ЗОП).  

4. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ КРЪГА НА КАНДИДАТИТЕ, ЗА КОИТО В РЕГИСТЪРА 

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ  

5. ИМА ВПИСВАНИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРЕДИШНИ 

ВЪЗЛОЖЕНИ ПОРЪЧКИ ( редактирането на нова ал. 2 на чл. 46).  

6. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СПИСЪКА НА КОНСУЛТАНТИТЕ И ВЪНШНИТЕ ЕКСПЕРТИ (ВКЛ. И ОТ 

БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ), ПРИВЛИЧАНИ ЗА РАБОТА В КОМИСИИТЕ - по този начин се 

ограничава възможността за манипулиране на решенията на комисиите (промяна на ал. 3, чл. 

34).  

6. ЗА СТИМУЛИРАНЕ УЧАСТИЕТО НА СДРУЖЕНИЯТА В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ:  

а) Изменение на чл. 47, ал. 4 така: „Изискванията на ал. 1 и ал. 2, т. 2 и 3, посочени в 

обявлението се отнасят за управителите или за членовете на управителните органи на 

търговците и кооперациите - кандидати, или участници, а в случай, че членове са юридически 

лица - за техните представители в съответния управителен орган”.  

б) Изменение на чл. 47, ал. 5 по следния начин: „Не могат да участват в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка търговци и кооперации - кандидати или участници, при 

които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава 

длъжност е свързано лице по смисъла на § 1 от Закона за държавния служител с възложителя 

или със служители на ръководна длъжност в неговата организация”.  

в) Създаване на нова ал. 6 на чл. 47 със следното съдържание : „По отношение на 

юридическите лица с нестопанска цел изискванията на ал. 1 и ал. 2, т. т. 2 и 3, както и на ал. 5 се 

отнасят за лицата, които ги представляват по съдебна регистрация”.  

7. ЗА ОПРОСТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  

а) Нормиране с подзаконов нормативен акт на стандартни образци на задължително 

представяните от кандидатите документи като декларации по чл.47, чл.56, ценови 

предложения и т.н.  

б) Таксата за закупуване на тръжна документация да е нормирана в размер на 

разходите на възложителя за фотокопиране на документите в един екземпляр (чл. 28, ал. 3).  



в) Нормиране на санкции за Възложителя при неспазване на законоустановения срок за 

освобождаване на гаранциите за участие и добро изпълнение по договор.(чл. 62, ал. 3).  

г) Отмяна на изискването да се прилагат документи за регистрация на кандидата в 

случаите, когато фирмата е регистрирана в вписана в регистъра на  

 

Агенцията по вписвания (чл. 56, ал. 1, т. 1). Регламентиране на ограничението, че нотариална 

заверка на документите може да се изискват от възложителя само от лицето, което е 

спечелило процедурата. Нормативно унифициране на сроковете за валидност на съдебните 

удостоверения за актуално състояние на кандидатите, препоръките за тях и др. под. документи 

д) Вписване в регистъра по чл. 22 на кандидати, представили в процедура за обществена 

поръчка документи с невярно съдържание.  

Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов предложи всеки да изрази мнението си 

по тези две предложения, да обсъдим вашите наблюдения и практики по процедурата за 

възлагане на обществените поръчки, да вземем решение за промяна и всеки да изпрати 

писмено обосновано свое предложение до офиса. Ще се съберат всички предложения и ще се 

оформят юридически издържано. Тези които са за промяна на местно ниво , ще се предложат в 

Община Стара Загора, а тези които са за промяна на ЗОП ще ги предоставим на нашите 

народни представители за внасяне в Народното събрание.  

Отношение по въпроса взеха господата Петьо Балабанов, Мартин Бойчев, Иван Панчов, 

Недялко Младенов, Валентин Вълков, Христо Динев, Мирослав Петков, Евгени Спиров, Митко 

Динев, Стефан Шоселов, тенчо Руканов, Димитър Димитров, Ясен Начев и адвокат Анков.  

Постъпи предложение Управителния съвет да проведе разговор с Кмета на Община Стара 

Загора проф. Светлин Танчев и Председателя на Общинския съвет г-н Тенчо Руканов за 

закриване на Агенцията по приватизация.  

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували: За 31 Против 0 Въздържали се 0  

 

Постъпи предложение Управителния съвет да проведе разговор с Кмета на Община Стара 

Загора проф. Светлин Танчев Клуба да има свои представители в комисията и участва във 

формирането на критериите по провеждането на търга за обществените поръчки.  

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували: За 31 Против 0 Въздържали се 0  

 

По трета точка от дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов 

предостави думата на г-н Пенчо Динев, който направи кратка презентация за дейността на 

фирмата си.  

По четвърта точка от дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов 

предостави думата на г-н Димитър Димитров, който направи кратка презентация за дейността 

на фирмата си.  



По пета точка от дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов покани 

присъстващите да вземат активно участие в предстоящия благотворителен концерт в подкрепа 

на ПФК Берое.  

Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов информира присъстващите, че с решение 

на Управителния съвет годишното отчетно изборно събрание на Клуба ще се състои на 

25.01.2010 от 18 ч. в зала 2 на комплекс Верея при следния дневен ред:  

1. Обсъждане акцентите по материалите за Общинската сесия  

2. Промени в Устава на Клуба  

3. Отчет на Управителния съвет  

4. Освобождаване и избор на Председател на Управителния съвет  

5. Освобождаване и избор на нов Управителен съвет  

6. Разни  

Г-н Олег Стоилов информира присъстващите, че Американска търговска камара в България в 

партньорство с БСК, БТПП и КРИБ канят представителите на бизнеса на кръгла маса за 

обсъждане на мерки за подобряване на Търговския регистър. Събитието ще се състои на 

20.11.2009 г. в хотел Мериан Палас, Стара Загора.  

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов 

закри заседанието.  


