СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СМЕТНАТА
ПАЛАТА, АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И АГЕНЦИЯТА ЗА
ДЪРЖАВЕН ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ В ОБЛАСТТА НА
КОНТРОЛА ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Днес, 19 април 2005 г. в гр. София, между председателя на Сметната палата
проф. Валери Димитров, изпълнителния директор на Агенцията по обществени
поръчки Миглена Павлова и директора на Агенцията за държавен вътрешен
финансов контрол Гинка Драганинска, се сключи настоящото споразумение за
сътрудничество и взаимодействие в областта на контрола върху обществените
поръчки.
При сключване на споразумението страните декларират волята си за:
подпомагане на ефективното разходване чрез обществени поръчки на
бюджетните, извънбюджетните и другите публични средства,
осигуряване на ефективен и качествен контрол в областта на обществените
поръчки,
постигане на координация между всички контролни органи в областта на
обществените поръчки,
отчитане на взаимния интерес от сътрудничеството,
зачитане независимостта на институциите и на техните правомощия, дадени
им по силата на Конституцията и законите на Република България.
Раздел първи
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Общото ръководство и организацията на сътрудничеството и
взаимодействието между Сметната палата, Агенцията по обществени поръчки
/АОП/ и Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол /АДВФК/ в областта
на контрола върху обществените поръчки се осъществяват от председателя на
Сметната палата, министъра на икономиката и министъра на финансите.
Чл. 2. Оперативното ръководство и организацията на сътрудничеството и
взаимодействието се осъществяват от упълномощено от председателя на Сметната
палата лице, както и от изпълнителния директор на АОП и от директора на
АДВФК.
Раздел втори
ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Чл. 3. (1) Всяка от институциите, страни по настоящото споразумение, може
да инициира провеждане на процедура по предварително съгласуване.

(2) Процедура по ал.1 се инициира и провежда за дискутиране и решаване на
въпроси от особена сложност, когато съответната институция не може да формира
самостоятелно становище.
Чл. 4. (1) Председателят на Сметната палата, изпълнителният директор на
АОП и директорът на АДВФК определят експерт/и, които участват в процедурите
по предварително съгласуване като постоянни представители на съответната
институция.
(2) В процедура по предварително съгласуване, освен експертите по ал. 1,
могат да участват и други експерти от съответната институция, които имат опит и
познания в областта, с която е свързан конкретният казус.
(3) При възникване на необходимост от специални знания, в процедурите по
предварително съгласуване могат да бъдат поканени за участие и експерти от други
институции. Поканата се изпраща от изпълнителния директор на АОП.
Чл. 5. Процедура по предварително съгласуване се провежда само когато
всички институции по настоящото споразумение са изпратили своите
представители по чл. 4, ал.1.
Чл. 6. (1) За всяка проведена процедура по предварително съгласуване
задължително се съставя протокол в три екземпляра, който се подписва от
представителите на Сметната палата, АОП и АДВФК, участвали в процедурата.
(2) В протокола се отразяват направените предложения, постигнатите
договорености и поетите ангажименти за всяка от институциите по
споразумението.
(3) След съставяне и подписване на протокола по ал.1, представителите на
всяка от институциите, участвали в процедурата по предварително съгласуване,
предоставят екземпляр от него на ръководителя си.
(4) Ръководителите на всяка от институциите по настоящото споразумение
се уведомяват взаимно за предприетите действия по изпълнение на договорености,
постигнати по време на процедура по предварително съгласуване.
Чл. 7. (1) Сметната палата и органите на АДВФК могат да искат от
изпълнителния директор на АОП методически указания по прилагането на
нормативните актове в областта на обществените поръчки във връзка с
упражняване на контролните им правомощия.
(2) Когато по поставения в процедурата по предварително съгласуване
въпрос съществува утвърдена практика, изпълнителният директор на АОП изпраща
отговор до институцията, направила запитването. Копия от въпроса и отговора се
изпращат за сведение и на другата контролна институция.
Чл. 8. (1) Изпълнителният директор на АОП може да поиска от директора
на АДВФК, контролните органи да упражнят правомощията си по конкретен
случай.
(2) В хипотезата по ал.1, изпълнителният директор на АОП изрично посочва
в писмото до директора на АДВФК:
а/ нормативното основание за искането си – чл. 123, ал. 7 от Закона за
обществените поръчки /ЗОП/;
б/ възложителят, който да бъде обект на контрол;
в/ конкретните проведени процедури или други действия на възложителя,
които да бъдат проверени.
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(3) Позоваването на чл. 123, ал. 7 от ЗОП от страна на изпълнителния
директор на АОП е основание за своевременно упражняване на контролните
правомощия на органите на АДВФК по отношение на съответния възложител.
(4) Когато органите на АДВФК са упражнили контролните си правомощия в
областта на обществените поръчки след сезиране по чл. 123, ал. 7 от ЗОП, копие от
съставения доклад се изпраща от директора на АДВФК до изпълнителния директор
на АОП.
Чл. 9. (1) Изпълнителният директор на АОП може да изпраща до Сметната
палата и до АДВФК сигнали за нарушения при проведени процедури за възлагане
на обществени поръчки.
(2) Получената информация по ал. 1 се съхранява в Сметната палата и
АДВФК и се взема предвид при следваща проверка на съответния възложител.
(3) Във всички случаи, когато е извършена проверка по сигнал, изпратен от
изпълнителния директор на АОП, директорът на АДВФК го уведомява за
резултатите, като му изпраща копия от констатациите в съставения доклад, които
се отнасят до обществените поръчки.
(4) Уведомяване по ал. 3 се извършва и в случаите, когато в хода на
проверката не са установени нарушения и не са образувани административно
наказателни производства.
(5) Сметната палата уведомява АОП за проверката на сигналите им.
Чл. 10. (1) Когато при упражняване на контролната си дейност органите на
АДВФК установят нарушения на нормативните актове в областта на обществените
поръчки, които са в сила от 01.10.2004 г., директорът на АДВФК или
упълномощени от него длъжностни лица изпращат до изпълнителния директор на
АОП копия от констатациите за установените нарушения.
(2) В писмото, с което се изпращат констатациите по ал. 1 задължително се
посочва дали са съставени актове за установяване на административни нарушения.
Чл. 11. (1) Информация за контролната дейност на Сметната палата и на
АДВФК в областта на обществените поръчки може да бъде оповестявана от
ръководителите на съответните институции или от упълномощени от тях
длъжностни лица.
(2) Изпълнителният директор на АОП може да оповестява публично
информация, която се съдържа в изпратените му от АДВФК констатации за
нарушения в областта на обществените поръчки. Преди огласяването на
информацията, тя се съгласува с директора на АДВФК с цел да бъдат избегнати
неточности при представянето й.
Чл. 12. (1) Изпълнителният директор на АОП може да поиска от
председателя на Сметната палата и/или от директора на АДВФК да разрешат
предоставянето на допълнителна информация за осъществената от двете
институции контролна дейност в областта на обществените поръчки.
(2) Правото по ал. 1 може да се реализира в случаи, когато информацията в
изпратени от Сметната палата или АДВФК материали, не съдържа достатъчно
сведения, необходими за формиране на становище на АОП по конкретен въпрос
или случай.
Чл. 13. Изпълнителният директор на АОП може да упражни правото си да
предяви пред съд иск за обявяване нищожност на договори за обществени поръчки
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при нарушения на закона и въз основа на информация, която му е била
предоставена от Сметната палата и/или от АДВФК.
Чл. 14. При констатирани нарушения на процедурите за възлагане на
обществени поръчки копие от доклада на Сметната палата по чл. 38, ал.2 и по чл.
43, ал. 1 от Закона за Сметната палата се изпраща и до директора на АДВФК за
предприемане на действия по компетентност, както и до АОП с оглед
осъществяване на правомощията на изпълнителния й директор по чл.19, ал. 2, т. 13
от ЗОП.
Чл. 15. (1) На основание чл. 51, ал.1 от Закона за Сметната палата,
материалите от одита или одитния доклад на Сметната палата, в които се съдържат
данни за нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки, се
изпращат на АДВФК за предприемане на действия по компетентност.
(2) В 14-дневен срок от получаване на материалите по ал. 1 от Сметната
палата, директорът на АДВФК разпорежда да бъдат упражнени контролните
правомощия на АДВФК в областта на обществените поръчки.
(3) В 2-месечен срок от получаване на материалите от одита или на одитния
доклад на Сметната палата, директорът на АДВФК или упълномощено от него
длъжностно лице уведомява Сметната палата за предприетите по тях мерки.
Чл. 16. По искане на председателя на Сметната палата, директорът на
АДВФК му предоставя информация за издадените наказателни постановления по
съставени актове за административни нарушения в областта на обществените
поръчки въз основа на изпратени от Сметната палата доклади.
Чл. 17. Изпълнителният директор на АОП може да иска от директора на
АДВФК шестмесечни справки за движението на всички административно
наказателни производства, образувани за нарушения на нормативните актове в
областта на обществените поръчки.
Чл. 18. Председателят на Сметната палата и директорът на АДВФК могат да
отправят искания до изпълнителния директор на АОП за предоставяне на
обобщена информация от Регистъра за обществени поръчки.
Чл. 19. Агенцията по обществени поръчки и Агенцията за държавен
вътрешен финансов контрол си сътрудничат при поддържане и актуализиране на
списъците на възложителите на обществени поръчки, като взаимно си предоставят
информация.
Чл. 20. Сметната палата, АОП и АДВФК обменят информация за
предстоящи семинари, работни срещи и други квалификационни мероприятия от
взаимен интерес в областта на обществените поръчки, с цел осигуряване участието
на експерти от трите институции.
Чл. 21. Страните по настоящото споразумение провеждат периодично
срещи за анализ на резултатите от сътрудничеството и взаимодействието помежду
си.
Чл. 22. Изменения в настоящото споразумение се правят по взаимно
съгласие на страните, изразено писмено.
Настоящото споразумение се сключва в изпълнение на приоритет № 2 от
Оперативния план за развитие на държавния вътрешен финансов контрол за
периода 01.10.2004 г. – 30.09.2005 г., приет от Съвета по държавен вътрешен
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финансов контрол при Министерския съвет и в изпълнение на задача 5.1.2 от
оперативния план на Програмата за изпълнение на Националната стратегия за
противодействие на корупцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СМЕТНАТА ПАЛАТА:............./п/..............
/В. Димитров/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ: :............./п/..............
/М. Павлова/
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВЕН
ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ: :............./п/...............
/Г. Драганинска/
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