СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ
ПОРЪЧКИ
АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (АОП), представлявана
от Миглена Павлова – изпълнителен директор
и
АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ
(АДФИ), представлявана от Георги Начев – директор,
наричани по-долу „ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ“,
КАТО ИМАТ ПРЕДВИД необходимостта от активно взаимодействие
между компетентните държавни органи и институции, с оглед подобряване
функционирането на националната система на обществените поръчки,
КАТО ОТЧИТАТ своите законоустановени функции и правомощия,
КАТО ПРИЗНАВАТ важността и ползите от оказване на взаимно
съдействие и засилване на двустранния диалог за повишаване ефективността
на своята работа,
КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ желанието си да допринесат за установяване
на законосъобразна практика по обществени поръчки,
СКЛЮЧВАТ настоящото споразумение на основание чл. 229, ал. 1, т. 19
от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 8, ал. 1, т. 7 от Закона за
държавната финансова инспекция (ЗДФИ) за следното:
Чл. 1. Договарящите страни, във връзка с осъществяваните от тях
функции в областта на обществените поръчки, се споразумяват да
предприемат действия и мерки, насочени към засилване обмена на
информация и разширяване на взаимодействието помежду им с цел
насърчаване на добрите практики и законосъобразността при възлагане и
изпълнение на договори за обществени поръчки.
Чл. 2. АОП и АДФИ си взаимодействат и осъществяват сътрудничество
помежду си чрез:
1. обмен на информация, по въпроси свързани с осъществяваната от тях
контролна дейност в областта на обществените поръчки;
2. предприемане на съвместни действия за оценяване на рисковите
фактори и за преодоляване на констатирани характерни нарушения в областта
на обществените поръчки;
3. организиране и участие в семинари, работни срещи и други
мероприятия от взаимен интерес в областта на обществените поръчки, с цел
повишаване на професионалната квалификация на експертите от двете
институции;
4. утвърждаване на добри практики;
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5. осъществяване на други дейности, извън посочените в това
споразумение, по отношение на които е постигнато взаимно съгласие.
Чл. 3. (1) Общото ръководство и организацията на сътрудничеството по
настоящото споразумение се осъществяват от изпълнителния директор на
АОП и от директора на АДФИ.
(2) Оперативното ръководство и организацията на сътрудничеството се
осъществяват от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на
АОП и директора на АДФИ.
(3) Договарящите страни взаимно си предоставят писмена информация
относно определените длъжностни лица по ал. 2 в 10-дневен срок от
подписване на споразумението.
Чл. 4. АДФИ изпраща на АОП съответните части от доклада за
извършена финансова инспекция, при която са констатирани нарушения на
процедурите за възлагане на обществени поръчки, в едномесечен срок от
изготвяне на заключението по доклада или съответните части от доклада за
извършена проверка по искане на основание чл. 238, ал. 7 от ЗОП в
едномесечен срок от изготвянето му.
Чл. 5. АОП изпраща на АДФИ:
1. становищата от втория етап на контрола чрез случаен избор (чл. 232,
ал. 1 от ЗОП) едновременно с изпращането им до възложителя;
2. месечни уведомления, до десето число на месеца, следващ отчетния
период за контрола по:
а) чл. 233 от ЗОП при условията на чл.135, ал. 3 от ППЗОП;
б) чл. 234 от ЗОП при условията на чл.137, ал. 2 от ППЗОП;
в) чл. 235 от ЗОП при условията на чл.139, ал. 2 от ППЗОП.
Чл. 6. (1) АОП изпраща на АДФИ обобщени справки по образец:
1. за изготвените окончателни становища от извършения през
съответната година контрол чрез случаен избор, както и за становищата от
мониторинга по чл. 229, ал. 1, т. 14 от ЗОП съгласно Приложение № 1;
2. за осъществения от нея външен предварителен контрол по чл. 233 - чл.
235 от ЗОП съгласно Приложение № 2.
(2) Обобщените справки по ал. 1 се изпращат два пъти годишно, като
справките за първото шестмесечие се изпращат до 15 август на съответната
година, а справките за второто шестмесечие – до 15 февруари на следващата
календарна година.
(3) Първата отчетна година по ал. 2 е 2017 г.
Чл. 7. (1) За целите на мониторинга на обществените поръчки и във
връзка с Доклада до Европейската комисия (ЕК) относно резултатите от
осъществявания мониторинг, който се изпраща на ЕК, АДФИ ежегодно
предоставя на АОП информация по образец съгласно Приложение № 3 за
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приключилите финансови инспекции и проверки по конкретен случай на
възложени обществени поръчки през предходната година.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя до 15 февруари на годината,
следваща отчетната календарна година.
(3) Първата отчетна година по ал. 2 е 2017 г.
Чл. 8. Обменът на информацията по предходните членове от настоящото
споразумение се изпраща по електронен път на следните електронни адреси:
1. за АОП - sdc_info@aop.bg;
2. за АДФИ - info_aop@adfi.minfin.bg.
Чл. 9. (1) АОП и АДФИ провеждат съвместни обучителни и
квалификационни мероприятия, съобразно констатирана необходимост.
(2) Конкретната тематика, обучителите, формите на обучение и
квалификация се съгласуват своевременно, като всяка от страните поема
разходите за своите участници в обученията.
Чл. 10. (1) Споразумението влиза в сила от деня на подписването му.
(2) Всички изменения и допълнения в настоящото споразумение, както и
условията за неговото прекратяване се правят по взаимно съгласие на
страните, изразено в писмена форма.
Чл. 11. Изпълнителният директор на АОП и директорът на АДФИ
огласяват съдържанието на споразумението, като го публикуват на интернет
страниците си и упражняват контрол за неговото изпълнение в рамките на
институциите, които ръководят.
Споразумението се състави и подписа в София, на 19.05.2017 г. в два
еднообразни екземпляра, по един за всяка от договарящите страни.

ЗА АОП:
(п)
МИГЛЕНА ПАВЛОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЗА АДФИ:
(п)
ГЕОРГИ НАЧЕВ
ДИРЕКТОР
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