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С Т А Н О В И Щ Е 

на община Враца относно констатациите, изводите и препоръките в 
предварителен одитен доклад  № ОАУ 1127/януари 2012 г. 

 
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖА ЖАТОВА, 
 
Настоящото наше становище е изготвено във връзка с изпратеният ни предварителен 

одитен доклад  № ОАУ 1127/януари 2012г., касаещ извършената одитна проверка на 
документация по Проект № 58111-65-256 „Интегриран проект за воден цикъл на град 
Враца”, обхващаща период на проверка 21.12.2009 г. – 11.11.2011 г. и  осъществена в 
периода 31.10.2011 г. – 11.11.2011 г.  от държавен вътрешен одитор Соня Банчева и главен 
вътрешен одитор Силва Абаджиева. 
 

С настоящето становище изразяваме нашите коментари по визирани в предварителен 
одитен доклад  № ОАУ 1127/януари 2012г. констатации и изводи (изложени при спазване 
хронологията на предварителния одитен доклад). 

 
 
1. ПРОВЕРКА НА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ПРОВЕДЕНИ НА 
ОСНОВАНИЕ ЗОП И НВМОП 

 
1.1 Процедури по закона за обществените поръчки 
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1.1.1. Процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за 

„Строителен мениджмънт, включващ осъществяването на строителен надзор и 
инвеститорски контрол на договори за изпълнение на „Интегриран проект за воден 
цикъл на гр. Враца, България”. 

 
 
Констатирани несъответствия – стр. 10 от одитния доклад 
„1. Поради вида на обществената поръчка - ограничена процедура, възложителят 

не се е съобразил с чл. 77, ал. 4, по.отношение на изискванията към подизпълнителите и 
като нормативно основание е записан чл. 56, ал. 1, т. 1,3,4,5 и 10 от ЗОП.” 

 
Становище на община Враца:  
При сравняване и анализ на текстовете на чл.77, ал.4 и чл.56, ал.1 установяваме, че 

съдържанието на правните норми е еднакво, тоест цитирането на чл.56, ал.1 от ЗОП вместо 
на чл.77, ал..4 от ЗОП е явна фактическа грешка, която не води до нарушение правилата и 
принципите на ЗОП. Изискванията към подизпълнителите и при открититата и при 
ограничената процедура са еднакви. 

 
Констатирани несъответствия- стр. 10 от одитния доклад 
„2.В несъответствие с чл. 28, ал. 2 от ЗОП одиторите считат, че методиката за 

оценка на офертата не съдържа достатъчна яснота по отношение на показателите 
Т01, Т02, ТОЗ и Т04, като възложителят е определил граница от 0 до 10 точки без 
конкретика при какви условия се поставя една или друга оценка. Това обстоятелство 
допуска тълкуване и методиката не би могло да се приложи механично и без разлика по 
отношение на всяка оферта и в  неспазване на принципите по чл. 2, ал. 1 от ЗОП„ 

 
Становище на община Враца:  
Чл. 28 ал. 2 от ЗОП гласи: ”Методиката по ал. 1, т. 7 съдържа точни указания за 

определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на 
офертата, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от 
показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта. Относителната тежест 
на отделните показатели може да бъде изразена чрез максимални стойности в рамките на 
общата оценка.” 
 Считаме, че методиката на оценка на офертите, приложена при тази обществена 
поръчка не противоречи на законовата  постановка, регламентирана в чл. 28 ал. 2 от ЗОП, 
тъй като там е указано, че методиката задължително трябва да съдържа  „точни указания”, 
но не е указан формата, в който трябва да бъдат поднесени тези указания.  В оперативната 
самостоятелност на Възложителя е да определи методиката за оценка на офертите, която 
методика става част от документацията. Възложителят е определил оценката по различните 
показатели да бъде поставена в зависимост от техническите предложения на участниците, 
като на базата на подробната разработка на техническите предложения участникът ще 
получи оценка съгласно работата на комисията. Във всеки един от показателите за оценка 
Т01, Т02, ТОЗ и Т04 възложителят е определил какво точно ще се оценява при 
присъждането на точки по конкретния показател. Поставената възможност за оценка от 0 до 
10 точки не противоречи на закона и не води до нарушение на основните принципи на ЗОП. 
В законоустановения срок не е обжалвано решението на възложителя за откриване на 
процедурата и документацията, която е одобрена с решението, което навежда на мисълта, че 
кандидатите не са сметнали така представената методика за незаконосъобразна и не са се 
възползвали от законово призната им възможност да оспорват решението.  
Във връзка с гореизложеното не считаме, че е нарушено изискването на чл.2 ал. 1 от ЗОП. 
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Констатирани несъответствия - стр. 10 от одитния доклад 

 „3.Към протоколите от разглеждането, оценяването и класиране на офертите 
липсват приложени становищата на консултантите, съгласно чл. 72, ал. 1, т. 3 от ЗОП.” 

 
Становище на община Враца: 
Към момента на извършване на одита тръжните досиета не бяха окончателно 

окомплектовани, становищата на консултантите не са конкретно изисквани от одиторите.  
  

Констатирани несъответствия - стр. 10 от одитния доклад 
 „4. Решението на възложителя за обявяване на класирането не е издадено в срок 
от 5 работни дни след приключване на работата на комисията, в несъответствие с чл. 73, 
ал. 1 от ЗОП.” 

 
Становище на община Враца: 
Съгласно чл. 20а, ал.1, т.3 от ЗОП на предварителен контрол по чл.19, ал.2, т.22 от 

ЗОП, подлежат протоколите от работата на комисията за избор на изпълнител. 
Съгласно чл.73, ал.1 от ЗОП срокът за издаване на решението започва да тече от 

датата на получаване на становище по чл.20а, ал.2, т.5 . 
Такова становище в Община Враца е получено на 19.03.2011г. (събота- работен ден, 

отработва се 04.03.2011г.). Решението е издадено на 25.03.2011г. (петък)  в 
законоустановения срок от 5 работни дни.  

 
   1.1.2 Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Техническа 
помощ на Звеното за изпълнение на проекта (ЗИП) във Враца, България - Интегриран 
проект за воден цикъл на гр. Враца” 
 

Констатирани несъответствия-  стр. 11 от одитния доклад 
„1.Липсва приложено становището на консултанта към съставените протоколи 

от разглеждането, оценяването и класиране на офертите, съгласно чл. 72, ал. 1, т. 3 от 
ЗОП” 

 
Становище на община Враца: 
Консултантът не е представил отделно писмено становище, тъй като е работил 

съвместно с членовете на комисията. Подписването на протоколите в едно с направените 
оценка и класиране се явява негово становище.  

 
Констатирани несъответствия-  стр. 11 от одитния доклад 
„2. Не е спазен срока по чл. 33, ал. 1 от Специалните условия на ДБФП, за 

уведомяване на МЗ за определяне на свой представител, преди първото заседание на 
комисията” 

  
Становище на община Враца: 
С писмо изх. № 0400-58/ 07.02.2011г. е изпратено писмо за уведомяване на МЗ на 

ОПОС за определяне на свой представител, преди първото заседание на комисията, което е 
на 18.02.2011г. МЗ е изпратило представител, който е присъствал на заседанието на 
комисията, така че закъснението от 3 (три) дни не е съществено нарушение.  

 
Констатирани несъответствия - стр. 11 от одитния доклад 
„3. Методиката за комплексна оценка на офертите, оповестена в документацията 

за участие и одобрена от възложителя с Решение № 49 от 18.01.2011 г., съдържа 
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недостатьчна яснота в несъответствие с чл. 28, ал. 2 от ЗОП, по отношение на 
определения диапазон от точки и определените параметри на показателите и в неспазване 
на принципите по чл. 2, ал. 1 от ЗОП. " 

 
Становище на община Враца: 
Чл. 28 ал. 2 от ЗОП гласи: ”Методиката по ал. 1, т. 7 съдържа точни указания за 

определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на 
офертата, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от 
показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта. Относителната тежест 
на отделните показатели може да бъде изразена чрез максимални стойности в рамките на 
общата оценка.” 
 Считаме, че методиката на оценка на офертите, приложена при тази обществена 
поръчка не противоречи на законовата  постановка, регламентирана в чл. 28 ал. 2 от ЗОП, 
тъй като там е указано, че методиката задължително трябва да съдържа  „точни указания”, 
но не е указан формата, в който трябва да бъдат поднесени тези указания.  В оперативната 
самостоятелност на Възложителя е да определи методиката за оценка на офертите, която 
методика става част от документацията. Възложителят е определил оценката по различните 
показатели да бъде поставена в зависимост от техническите предложения на участниците, 
като на базата на подробната разработка на техническите предложения участникът ще 
получи оценка съгласно работата на комисията. Във всеки един от показателите за оценка 
Т01, Т02, ТОЗ и Т04 възложителят е определил какво точно ще се оценява при 
присъждането на точки по конкретния показател. Поставената възможност за оценка от 0 до 
10 точки не противоречи на закона и не води до нарушение на основните принципи на ЗОП. 
Прави впечетление, че в законоустановения срок не е обжалвано решението на възложителя 
за откриване на процедурата и документацията, която е одобрена с решението, което 
навежда на мисълта, че кандидатите не са сметнали така представената методика за 
незаконосъобразна и не са се възползвали от законово призната им възможност да оспорват 
решението.  
Във връзка с гореизложеното не считаме, че е нарушено изискването на чл.2 ал. 1 от ЗОП. 

 
Констатирани несъответствия - стр. 11 от одитния доклад 
„4. Класираният на първо място участник Сдружение „Проджект - Консултинг - 

Враца” не е изпълнил изискване на възложителя посочено в документацията за участие в 
Раздел III - списъка на документите, съдържащи се в заявлението за участие, не е 
подписан и подпечатан на всяка страница - подписана и подпечатана е само последната 
страница.” 

 
Становище на община Враца: 
Съгласно практиката на КЗК този пропуск се тълкува като несъществен, който не 

променя съдържанието на документите. 
 

 1.1.3. Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция 
на водопроводна мрежа на гр. Враца - ЕТАП 1” 
 

Констатирани несъответствия - стр. 13 от одитния доклад 
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           „1.В методиката за комплексна оценка на офертата, одиторите констатират 
недостатъчно точни указания по отношение на присъждането на точки на техническите 
предложения, в определените от възложителя диапазон на подпоказателите. 
Независимо,че в методиката са определени три групи, в конто са описани 
обстоятелствата, при които дадена оферта би могла да попадне, определениях диапазон 
„от....до" създава предпоставки за субективизъм. Констатираното несъответствието е 
във връзка с чл. 28, ал.1 от ЗОП" 
 

Становище на община Враца 
Чл. 28 ал. 2 от ЗОП гласи: ”Методиката по ал. 1, т. 7 съдържа точни указания за 

определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на 
офертата, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от 
показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта. Относителната тежест 
на отделните показатели може да бъде изразена чрез максимални стойности в рамките на 
общата оценка.” 
 Считаме, че методиката на оценка на офертите, приложена при тази обществена 
поръчка не противоречи на законовата  постановка, регламентирана в чл. 28 ал. 2 от ЗОП, 
тъй като там е указано, че методиката задължително трябва да съдържа  „точни указания”, 
но не е указан формата, в който трябва да бъдат поднесени тези указания.  В оперативната 
самостоятелност на Възложителя е да определи методиката за оценка на офертите, която 
методика става част от документацията. Възложителят е определил оценката по различните 
показатели да бъде поставена в зависимост от техническите предложения на участниците, 
като на базата на подробната разработка на техническите предложения участникът ще 
получи оценка съгласно работата на комисията. Във всеки един от показателите за оценка 
Т01, Т02, ТОЗ и Т04 възложителят е определил какво точно ще се оценява при 
присъждането на точки по конкретния показател. Поставената възможност за оценка от 0 до 
10 точки не противоречи на закона и не води до нарушение на основните принципи на ЗОП. 
Прави впечетление, че в законоустановения срок не е обжалвано решението на възложителя 
за откриване на процедурата и документацията, която е одобрена с решението, което 
навежда на мисълта, че кандидатите не са сметнали така представената методика за 
незаконосъобразна и не са се възползвали от законово призната им възможност да оспорват 
решението.  
Във връзка с гореизложеното не считаме, че е нарушено изискването на чл.2 ал.  1 от ЗОП. 
 

Констатирани несъответствия-  стр. 13 от одитния доклад 
 „2. Решението на възложителя не съдържа изискващата се информация по чл. 25, 
т. 1 и т. 2 от ППЗОП - номера и датата на решението за възлагане на обществената 
поръчка, поредния номер на обнародваното обявление.” 
 

Становище на община Враца: 
 Решението за откриване на процедура № 920/ 13.07.2011г. е изготвено съгласно 
версия 3 на формите на АОП. Същата има номер и дата и е с попълнени всички 
задължителни полета, в т.ч  и одобряване на обявлението и документация за участие 
съгласно чл.25, ал.1 от ЗОП. 
 
 
 1.1.4. Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг за 
реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Враца” 
 

Констатирани несъответствия- стр. 14 от одитния доклад 
 „1. Комисията не е отстранила и допуснала до участие на следващ етап 
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„Строително- предприемачески холдинг”, който не е представил справка от НАП за броя 
на служителите за 2008 г.и 2009 г., такава има само за 2010 година. С решението си 
комисията не е изпълнила изискванията на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

В резултат на гореизложеното, одиторите считат, че комисията по оценяване на 
офертите и класиране на кандидатите назначена със Заповед № 773/12.07.2011 г. на 
кмета на Община Враца, е дала нерегламентирано предимство на „Строително-
предприемачески холдинг”, с което са опорочени основните принципи на ЗОП - свободна и 
лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация - чл.2, ал.1, т. 2 и 
3 от ЗОП.” 
 

Становище на община Враца: 
  В тръжната документация за тази обществена поръчка критерият за брой персонал е 

формулиран по следния начин: „2.4.4. Средният годишен брой на наетите от участника 
работници и служители през последните три години 2008, 2009 и 2010 год. трябва да бъде 
минимум 50 души, като към момента на подаване на офертата следва да има наети не по-
малко от 20 души, което се доказва със справка от НАП за трудовите правоотношения или с 
еквивалентен документ за чуждестранните юридически лица и копия от договори за 
гражданските правоотношения.” 

Този текст не визира обезателното представяне на три отделни справки от НАП (за 
2008, 2009 и 2010 години) т.е. визирано е определение „справка от НАП за трудовите 
правоотношения” от която да е видим „средният годишен брой на наетите от участника 
работници и служители през последните три години 2008, 2009, 2010 год.” 
 
Участникът е представил „Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови 
договори към дата 13.07.2010 г.” (издадена от НАП) - страници №244, 245, 246 и 247 от 
приложената документация.  
Справката включва всички действащи към момента на издаването й договори, като началото 
на периода се определя от датата на най-рано сключения и все още действащ трудов 
договор. Според това справката обхваща период, в който са включени 2008, 2009 и 2010 г. и 
доказва броя на актуалните договори към дата 13.07.2010 г. Според датата на сключване 
може да се определи броя на действащите договорите за всяка година поотделно, а именно 
за 2008, 2009 и 2010 година, като броя им е много под средните стойности за периода, тъй 
като показва само действащите към много-по късен период, а именно 13.07.2010. Въпреки 
това броят е както следва: 
към 2008 – 67, към 2009 – 111, към 2010 – 124. 
Участникът е приложил и допълнителна справка, под номер на страница 248, а именно 
Справка за наетите лица, наети по трудово или служебно правоотношение издадена от 
Националния статистически институт с номер 597А/03.05.2010 г., според която средният 
списъчен брой на служителите по години е както следва: 
Наети лица по трудово или служебно правоотношение за 2007 г. – 143 
Наети лица по трудово или служебно правоотношение за 2008 г. - 180 
Наети лица по трудово или служебно правоотношение за 2009 г. – 228 
 
С това смятаме минималните изисквания поставени на участника за изпълнени и доказани с 
надлежна документация. 
Считаме, че действията на община Враца в този случай не са в нарушение на чл.69 ал.1 т. 3 
от ЗОП, който гласи: „Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник: (точка 
3) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
възложителя.” 
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 1.1.5.Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проучване, 
проектиране и упражняване на авторски надзор за обект: захранващ водопровод от 
язовир „Среченска бара” до гр.Враца” 
 
 Констатация на страница 15 от одитния доклад 

„Оценка на графика е недопустима, тъй като графика е сбор от два несъвместими 
срока: единият е за изпълнение на проучването и проектирането, който не може да бъде 
повече от 180 дни и вторият е авторски надзор, който обхваща целия период на 
строителство. С така формулираните подпоказатели, които съдържат понятия с 
широка дефиниция, се създава предпоставка за субективно оценяване и води до нарушаване 
на принципите на възлагане, обявени в чл. 2 от ЗОП” 
 

Становище на община Враца: 
Оценката на графика е съобразена с естеството на предмета на поръчката и договора 

за изпълнение. Тя включва предпроектни проучвания, изготвяне на работен проект, 
осигуряване на разрешителни, съгласувания и одобрения на този проект с компетентните 
органи и авторски надзор. С показателя оценка на графика Възложителят цели правилно да 
прецени доколко реалистично са разпределени и застъпени всички тези дейности във 
времето и в сроковете на проекта. Този показател дава реална представа за етапност и 
последователност на изпълнение, което е важен елемент за гарантиране целите на 
поръчкатa. 

 
Констатация на страница 15 от одитния доклад 
„При прегледа на досие на проведената обществена поръчка, не се откри въпрос и 

писмо-отговор относно разликата в цената на тръжната документация, а именно в 
обявлението е записано - 30 лева, а в документацията за участие е посочена стойност 70 
лева.” 
 

Становище на община Враца: 
Община Враца сама е констатирала допуснатата техническа грешка и на 20.04.2011г. 

е публикувала на сайта на Община Враца (при обявлението, решението и тръжната 
документация) съобщение за допусната техническа грешка.  

Искаме да поясним, че съгласно разпоредбите на ЗОП при несъответствие в 
обявлението и документацията за верни се приемат данните в обявлението. В тази връзка не 
е необходим изричен въпрос и отговор кой от двата документа има по-голяма сила. При 
такова разминаване участниците трябва да вземат предвид информацията от обявлението, 
като това става по силата на закона и не е нужно изрично поясняване от възложителя.  

 
 

Констатирани несъответствия 
 „1. Нееднозначно определени подпоказатели, с които се създава предпоставка за 

субективно оценяване, в несъответствие с чл. 28, ал. 1” 
 

Становище на община Враца: 
Не считаме че текста «Комисията  преценява адекватността и целесъобразността на 

представеното разпределение на задачите и отговорностите между експертите и 
проектантите с определените методи и етапи за изпълнение и доколко то се покрива от 
декларираната ресурсна осигуреност от страна на участника.”  поражда обезателно 
предпоставки за субективно оценяване. Този текст има единствено поясняващ характер, тъй 
като по-долу в същия абзац на Приложението към тръжната  документация конкретно е 
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пояснено: «..разпределението на задачите е съобразено с предварително заявеното в 
документацията;  – максимум 20 точки.” 
Считаме също, че формулировката на подпоказателите не е в нарушение на чл. 28 ал. 1 от 
ЗОП. 
 

Констатирани несъответствия 
„2. При подписване на договора, възложителят не се е съобразил с чл. 48, ал. 2 от 

ЗОП при подписване на договора с избрания изпълнител.” 
 
Становище на община Враца: 
Констатацията, че Възложителят не се е съобразил с чл.48, ал.2 от ЗОП, не е вярна, 

тъй като Възложителят се е съобразил с чл. 47, ал.10 от ЗОП според който Възложителите, 
за които се прилага чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, не могат да изискват 
представяне на документите за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47 ал.1 
и 2 от ЗОП, когато те са вписани в Търговския регистър. Несъстоятелност и ликвидация са 
състояния, които се вписват в Търговския регистър. 
 
 
 1.1.7 Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ Извършване на 
одит на проект „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца” 
  
 

Констатирани несъответствия 
„1. Не са изпълнени изискванията на чл.25 ал.2 т.8 от ЗОП - обявлението 

задължително трябва да съдържа условията и начина на плащане и това крие висок риск 
при определяне броя на междинните плащания и тяхната стойност.” 

 
Становище на община Враца: 
В раздел III.1.2. основни финансови условия и начини на плащане и/ или позоваване 

на разпоредбите, които ги уреждат на версия 2 на обявление на поръчка на АОП е записан 
начинът и схемата за плащане. Съгласно описанието броят на междинните плащания се 
конкретизира съгласно одитния план на изпълнителя, който съгласно изискванията на 
възложителя и тръжната документация се изготвя след подписване на договорът с избраният 
за изпълнител и става неразделна част от договора.  Трябва да се отбележи, че 
документацията за процедурата, обявлението и решението са минали на предварителен 
контрол пред ПК на Дирекция ФЕСОС на МОСВ.  
 

Констатирани несъответствия 
„2. Възложителят не е изпълнил изискването на чл. 48, ал, 2 от ЗОП - при 

подписване на договора, изпълнителят да удостовери липсата на обстоятелства по чл. 47, 
ал. 2” 

 
Становище на община Враца:  
Констатацията, че Възложителят не е изпълнил изискването на чл.48, ал.2 от ЗОП, не 

е вярна, тъй като Възложителят се е съобразил с чл. 47, ал.10 от ЗОП според който 
Възложителите, за които се прилага чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, не могат 
да изискват представяне на документите за удостоверяване на липсата на обстоятелствата 
по чл. 47 ал.1 и 2 от ЗОП, когато те са вписани в Търговския регистър. Несъстоятелност и 
ликвидация са състояния, които се вписват в Търговския регистър. 
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1.2 Процедури по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки 
 

Констатирани несъответствия на стр. 20 от одитния доклад 
„1. Не е спазено изискването на чл. 34, ал. 6 (чл. 34, ал. 5 от НВМОП 2008 г.) от 

наредбата за изпращане на информация за малки обществени поръчки, възложени при 
условията на чл. 2” 

 
Становище на община Враца: 
Обобщената информация по чл.34, ал.6 (чл. 34, ал.5 НВМОП) се изготвя и изпраща 

съгласно Заповед № 741/26.05.2008г. на Кмета. Същата съдържа информация за МОП, 
възложени по чл.2 от НВМОП за общината като цяло, в т.ч. и за такива свързани с проекта. 
Същата не е изисквана конкретно от одиторите. 
 

Констатирани несъответствия  ( стр. 20 от предварителен одитен доклад) 
„2. Непълни досиета за избор на изпълнител по чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП. 

Липсват писма-покани, технически спецификации, ценовите оферти на участниците” 
 

Становище на община Враца: 
Така записана констатацията е много обща. Не е конкретизирано за кои поръчки, 

проведени по НВМОП липсват писма-покани, технически спецификации, ценовите оферти 
на участниците.  
 
 2. ПРОВЕРКА НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ 
ДОГОВОРИ, ФИНАНСОВИЯ НАПРЕДЪК НА ПРОЕКТА И НАЛИЧИЕ НА 
АДЕКВАТНА ОДИТНА ПЪТЕКА 
 

- Договор № У-129/04.07.2011 г. за оказване на техническа помощ на ЗИП. 
 

Във връзка с констатация на стр. 21 от одитния доклад : 
„Към момента на одита изпълнителят не е разработил система за архивиране и 

съхраняване на документите съгласно изискванията на ОПОС.” 
 

Становище на община Враца: 

При спазване изискванията на сключения договор, Техническата помощ на ЗИП  е 
разработила „Система за архивиране и съхраняване на документи по Интегриран 
проект за воден цикъл на гр. Враца”. (доклад от 20.09.2011 г., внесен  с писмо входящ 
номер на община Враца № 6300-1290/03.10.2011 г.). 
Становището е съобразено изцяло с изискванията, залегнали в Процедура за съхранение на 
документи по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и приложенията към 
нея, както и с „Указания за съхранение на документите по Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” – Приложение № 17 към Договор за безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” номер 58111-С065-256. 

Същото е разработено подробно и обхваща всички аспекти, свързани със 
съхранението на оперативния и постоянния архив и създаването на одитни пътеки и към 
него са приложени образци на изискуемите типови образци документи и регистри, 
адаптирани към конкретния проект.  

Техническата помощ на ЗИП е разработила и предоставила на ЗИП и образци на 
документи (регистри), нерегламентирани в нормативната база, но считани от нея за 
необходими и касаещи съхранението на оперативния архив, като: Проект на искане от ЗИП 
до Кмета на община Враца за предоставяне на допълнително архивно помещение, Регистър 
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удостоверяващ движението на документите от оперативния архив, Проекто-заповед на 
Кмета, регламентираща организацията на работа по отношение на оперативния архив. 

При спазването на нормативните процедури и предписанията в  Становището на 
Техническата помощ, през месец  октомври 2011 г., вкл. и към момента на извършване на  
одита, офис мениджърът на офиса във гр. Враца (подпомаган от ЗИП) и наетия от 
Изпълнителя технически сътрудник работеха по описването, архивирането и сканирането на 
документите по приключилите обществени поръчки. (Разработен е Регистър на оперативния 
архив по проекта съгласно типизирания образец на МОСВ. ) 
 
Горецитираните обстоятелства са отразени в докладите за изпълнение на Техническата 
помощ. 
 
В подкрепа на гореизложените факти, към настоящото становище прилагаме разработената 
от Техническата помощ „Система за архивиране и съхраняване на документи по 
Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца”, както и предложените от Техническата 
помощ примерни образци на документи (регистри), касаещи съхранението на оперативния 
архив. 

 
- Договор № У-175/29.08.2011 г. за извършване на одит на проекта 

 
Във връзка с констатация на стр.22 от одитния доклад:  
„Предметът на първата обществена поръчка, която е прегледана е сгрешен. Записано 

е в т. 9 - „Изготвяне на документация с предмет „Избор на ръководител на звено за 
управление на проект....”, а е следвало да се запише „ Подготовка на тръжна 
документация за „Техническа помощ на ЗУП.” 
 

Становище на община Враца: 
           Във времето името на поръчката е променяно и в различните документи се среща и 
под името „Избор на ръководител на звено за управление на проект....”, и под името 
„Подготовка на тръжна документация за „Техническа помощ на ЗУП.”   
След подписване на ДБФП, 21.12.2009 г. са актуализирани някои от документите, в т.ч. и 
„Графика за обществени поръчки” и там тя е под името „Избор на ръководител на звено за 
управление на проект.... .  
 В документите преди подаване на проектното предложение в Брюксел (декември 2009 г.) и 
малко след подаване на документите в ОПОС (май 2008 г.) поръчката е под името 
„Подготовка на тръжна документация за „Техническа помощ на ЗУП”.  
В Междинен доклад за одит № 1  (стр.6) одиторът също  е посочил, че има разлика в 
наименованието на поръчката и причините за тази разлика, но е взел предвид утвърдения 
График на обществените поръчки (Приложение  № 27 към ДБФП). 
 

Във връзка с констатация на стр. 22 от одитния доклад:  
„Пропуск от страна на изпълнителя е, че не е записал в междинният доклад и във 

фактурата вложените часове за извършената работа, за да могат одиторите да 
проследят правилно ли е изчислена сумата. „ 
 

Становище на община Враца: 
Декларираните човекочасове за изпълнение на поръчката изпълнителят дава в 

допълнително поискана обосновка, която не е част от офертата. Офертата е част от 
договора. Нито в договора, нито в офертата има изискване да се посочват вложените часове 
за извършената работа.  
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Към издадената фактура №389/17.10.2011г. е приложена справка за количеството на 
отработените часове. (прилагаме копие) 

 
Във връзка с констатация на стр. 22 от одитен доклад: 
„При прегледа на документите за извършеното плащане, одиторите установиха , 

че не е изготвен контролен лист за верификация” 
 
Становище на община Враца: 
Преди плащане към всяка една фактура се издава Контролен лист за извършване на 

предварителен контрол на фактурата от финансовия контрольор на община Враца.  
Също така преди плащане счетоводителят на проекта, преглежда фактурата и 

попълва към всяка фактура контролен лист за верификация на фактура съгласно 
„Процедурен наръчник за ОПОС, Декември 2009г”. (прилагам копие от контролен лист за 
верификация към фактура №389/17.10.2011г.). 

Същите не са изисквани при проверката от одиторите. 
 
Във връзка с констатация на стр. 22 от одитен доклад: 
„Съгласно чл.7, булет 3 от Договор № У- 175/29.08.2011 г. „Глобъл одит сървисез” 

ООД се задължава да осигури допълнителен контролен механизъм за проследяване на 
всички правила за изпълнение и отчитане на разходите по проекта. Такъв контролен 
механизъм към момента на проверката не е разработен.” 
 

Становище на община Враца: 
Контролният механизъм е разработен от изпълнителя, но към момента на извършване 

на одита не е предоставен писмено, поради факта, че не е вписан в договора като 
задължителен документ за представяне на възложителя.  

След като община Враца (възложител) го изиска, изпълнителят  го предостави. 
(прилагаме копие от разработения контролен механизъм). 

 
- Договор № У-177/30.08.2011 г., сключен във връзка с проучване, проектиране и 

упражняване на авторски надзор за обект захранващ водопровод от язовир „Среченска 
бара” до гр. Враца. 

 
Във връзка с констатация на стр. 22 от одитния доклад: 
„На основание фактура № 0000000202/08.09.2011 г. е преведен 10 % аванс от 

стойността на договора на „Реко - инженеринг” ЕООД в размер на 22 440.00 лв. с ДДС . 
За извършеното плащане няма изготвен контролен лист за верификация” 

 
Становище на община Враца: 
Преди плащане към всяка една фактура се издава Контролен лист за извършване на 

предварителен контрол на фактурата от финансовия контрольор на община Враца.  
Също така преди плащане счетоводителят на проекта, преглежда фактурата и 

попълва към всяка фактура контролен лист за верификация на фактура съгласно 
„Процедурен наръчник за ОПОС, Декември 2009г”. (прилагам копие от контролен лист за 
верификация към фактура № 0000000202/08.09.2011) 

Същите не са изисквани при проверката от одиторите. 
 
 
Във връзка с констатацияна стр. 22 от одитния доклад: 
„Одиторите констатираха, че не са разработени системи за финансово управление 

и контрол - липсват вътрешни правила за верификация на разходите; не са разработени 
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вътрешни правила за докладване на нередности; не е определено лице по нередностите; 
липсва система за архивиране и съхраняване на документите.” 
 

Становище на община Враца: 
Община Враца има действаща Интегрирана система за финансово управление и 

контрол, утвърдена със Заповед № 13/ 07.01.2008г. (В момента се  извършва актуализация на 
СФУК).  

Със Заповед № 1735/27.12.2007г. са утвърдени „Правила и инструкции, 
регламентиращи процедурите при управление и контрол на средства от Европейския съюз, 
елемент от системите за финансово управление и контрол в Община Враца, съдържащи 
следните работни инструкции (РИ), елемент от Одитната пътека при управление и контрол 
на средства от ЕС в Община Враца:  

1. РИ „Окомплектоване, подписване и представяне на проекта пред съответния орган- 
Управителен орган, Изпълнителна агенция или ЕК.” 

2. РИ „ Подписване на договор за финансиране” 
3. РИ „Управление на човешките ресурси по проект” 
4. РИ „Предварителен контрол и система на двойния подпис 
5. РИ „Вътрешен мониторинг и оценка” 
6.РИ „Възлагане на ОП от бенефициенти на безвъзмездна помощ в контекста на 

външните действия на Европейската общност” 
7. РИ „Отчитане на проекта” 
8. РИ „Разпределени на функциите между екипа на проекта” 
 
Със Заповед № 1652/ 04.12.2007г. са утвърдени инструкции, регламентиращи 

правилата по възлагане на обществени поръчки (ОП), залегнали в системите за управление и 
контрол в Община Враца. 

Със Заповед № 100/22.01.2007г. са утвърдени правила, регламентиращи 
законосъобразното изразходване на бюджетни средства при възлагане на обществени 
поръчки (ОП) по закона за обществени поръчки (ЗОП) и НВМОП.  

Част от СФУК  са вътрешни правила регламентиращи системите за предварителен 
контрол при поемане на финансово задължение и извършване на разход в Община Враца. 

- Има утвърдени Вътрешни правила по процедура за отчитане и докладване на 
нередности по Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз. Със Заповед № 
1581/22.12.2009г. (а след изборите за кмет – със Заповед 1390/22.12.2011г.) е определен 
служител отговорен за отчитането и докладването на случаите на нередности по 
Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз в община Враца.  

Във връзка с реализирането на проект 58111-65-256 „Интегриран проект за воден 
цикъл на гр. Враца” е издадена заповед № 27/07.01.2011г. за провеждане на курс за 
самообучение на служители (по списък) от Община Враца по следните документи: 
Постановление №249/17.10.2007 год. за приемане на детайлни правела за допустимост на 
разходите по оперативна програма „Околна среда” ; Методология за определяне на 
финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на 
оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския 
съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за 
рибарство, приета с ПМС 134 от 2010год. ; Механизъм за регистриране, докладване и 
последващо проследяване на случаи на  нередности   в рамките на оперативна програма 
„Околна среда”  за прихващане на недължимо платени и надплатени суми, както и на 
неправомерно получени или неправомерно усвоени средства в рамките на оперативна 
програма "Околна среда 2007-2013 г."; Процедура по регистриране и докладване на случаи 
на предоставяне на невярна и/или подвеждаща информация от фирми, участващи в 
търговете и/или действащи като изпълнители по договори по Структурните фондове и 
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Кохезионния фонд на ЕС (Процедура "Ранно предупреждение"); Методология за определяне 
на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на 
оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския 
съюз; Насоки на Европейската комисия, които ще бъдат прилагани до приемането на 
Национална методология за налагане на финансови корекции по оперативните програми 
съфинансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз. 

 Всички служители, преминали този курс на самообучение са подписали декларация 
(приложение 2) 

 
- Система за архивиране и съхраняване на огромната документация по проекта е 

изрично разработена от техническата помощ. Тя е съобразена изцяло с изискванията, 
залегнали в Процедура за съхранение на документите по ОПОС 2007-2013 г., както и с 
„Указания за съхранение на документите по ОПОС” – приложение № 17 към ДБФП 58111- 
С065-256. 

 
Всички тези правила и процедури бяха предоставени по време на извършеният одит.  
 
Ето защо смятам, че констатациите на одиторите за оценката „Високо ниво на риска” 

(посочена в таблицата, приложение към одитния доклад) подлежи на преоценка, тъй като е 
обоснована с липсата на СФУК.  

Следва отново да отбележа, че Община Враца има действаща Система за финансово 
управление и контрол.. 

 
С оглед на гореизложеното и приложените документи, настоятелно Ви моля да  

уважите нашето становище при формиране на окончателният одитен доклад.  
 
  

С пожелание за ползотворно сътрудничество, оставам 
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